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Назва

ВСТУП
Кабiнет iнформатики призначений для формування iнформа
цiйноосвiтнього i культурного середовища, що створюється з вико
ристанням апаратнопрограмних засобiв iнформацiйних технологiй
та iнших сучасних засобiв навчання.
Основною метою створення кабiнету iнформатики є забезпечен
ня належних умов для проведення навчальновиховного процесу та
розв’язання школою завдань, визначених цiлями та змiстом освiти
вiдповiдно до Державного стандарту базової i повної середньої
освiти, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
14 сiчня 2004 року № 24.
Завданням кабiнету є забезпечення технiчних i методичних пе
редумов для формування iнформацiйної культури учнiв, навчальної
дiяльностi учнiв засобами новiтнiх технологiй, наступностi мiж сту
пенями освiти, єдностi мiж теоретичними i практичними складови
ми змiсту освiти. Облаштування, обладнання кабiнету здiйснюється
вiдповiдно до вимог Державних санiтарних правил i норм влашту
вання, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органi
зацiї навчальновиховного процесу.
Основна мета дiяльностi кабiнету iнформатики — забезпечен
ня доступу учнiв до знань з iнформатики, можливостей формування
практичних умiнь та навичок роботи з комп’ютером, оволодiння су
часними iнформацiйними технологiями, вмiння користуватися
Інтернетом, виховання iнформацiйної культури, iнтересу та любовi
до iнформатики, формування в учнiв уявлення про iнформацiйне
суспiльство.
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ПЕРЕЛIК НЕОБХIДНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ
КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ
Загальна нормативноправова база
1. Закон України «Про освiту».
2. Закон України «Про загальну середню освiту».
3. Типовi правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв
державних навчальновиховних закладiв України.
Документацiя кабiнету iнформатики
1. Положення про навчальнi кабiнети.
2. Положення про кабiнет iнформатики.
3. Паспорт кабiнету iнформатики.
4. Правила користування кабiнетом iнформатики учнями.
5. Графiк роботи кабiнету.
6. Книга облiку стану навчальнометодичного забезпечення ка
бiнету iнформатики.
7. Інвентарна книга матерiальних цiнностей.
8. Картотека електронних засобiв навчального призначення
(ЕЗНП).
9. Перелiк електронних засобiв навчального призначення (ЕЗНП).
10. Перспективний план роботи кабiнету iнформатики (на 5 рокiв).
11. План роботи кабiнету на навчальний рiк.
12. Наказ МОН «Про затвердження вимог до специфiкацiї НКК
кабiнетiв iнформатики та ІКТ навчання для навчальних закладiв
системи загальної середньої освiти».
13. Акт уведення в експлуатацiю НКК.
14. Паспорт НКК.
15. Схема ЛОМ класу.
16. Схема ЛОМ школи.
17. Копiя наказу по школi про призначення завiдуючого кабiне
том iнформатики та ІКТ.
Санiтарногiгiєнiчнi вимоги
1. Санiтарнi норми для кабiнету iнформатики.
2. Санiтарний паспорт кабiнету iнформатики.
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Технiка безпеки та охорона працi
1. Правила пожежної безпеки для закладiв, установ i органi
зацiй системи освiти України.
2. Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв.
3. Акт введення в експлуатацiю кабiнету iнформатики (офор
млюється пiд час створення чи переобладнання кабiнету. До складу
комiсiї також входять представники вiдповiдних органiв державно
го нагляду: охорони працi, пожежної безпеки, СЕС).
4. Актдозвiл на проведення занять у кабiнетi iнформатики,
який оформлюється перед початком нового навчального року.
5. Акт перевiрки заземлення.
6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики
навчальних закладiв системи загальної середньої освiти.
7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа
тики та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання.
8. Інструкцiя з охорони працi, пожежної безпеки пiд час прове
дення занять у комп’ютерному класi.
9. Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi.
10. Правила поведiнки в кабiнетi iнформатики школи.
11. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики.
12. Журнал проведення iнструктажу з технiки безпеки в ком
п’ютерному класi.
13. Програма первинного iнструктажу з питань охорони працi
з учнями в кабiнетi.
14. Порядок проведення та реєстрацiї iнструктажiв з безпеки
життєдiяльностi.
15. Посадова iнструкцiя для вчителя iнформатики.
16. Функцiональнi обов’язки вчителя iнформатики та iнформа
цiйнокомунiкацiйних технологiй.
17. Комплекси фiзкультурних пауз (зняття зорової та статичної
втоми).
18. План евакуацiї з кабiнету в аварiйних ситуацiях.
19. Стенд з охорони працi з розмiщенням основних документiв.
Навчальнометодичне забезпечення кабiнету
Викладання iнформатики
1. Державний стандарт базової повної i середньої освiти. Освiтня
галузь «Технологiя».
2. Інформатика. Програми для загальноосвiтнiх навчальних за
кладiв. — Запорiжжя: Прем’єр, 2003. — 304 с.
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3. Інформатика. Програми для профiльного навчання та допр
офiльної пiдготовки.— К.: BHV, 2009.
4. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 10–12 класiв
ЗНЗ. Академiчний рiвень.
5. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 10–12 класiв
ЗНЗ. Рiвень стандарту.
6. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 9 класу ЗНЗ.
7. Навчальна програма поглибленого вивчення iнформатики
для учнiв 8–12 класiв ЗНЗ.
8. Методичнi рекомендацiї щодо вивчення iнформатики
у 200_/200_ навчальному роцi.
9. Перелiк навчальних програм, пiдручникiв та навчальномето
дичних посiбникiв, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки
України, для використання в основнiй i старшiй школi загально
освiтнiх навчальних закладів з навчанням українською мовою
у 200_/200_ навчальному роцi.
10. Пiдручники та навчальнi посiбники, науковометодичнi i на
уковопопулярнi журнали.
11. Матерiали педагогiчного досвiду.
12. Розробки урокiв та позаурочних заходiв.
13. Інструкцiї до лабораторних та практичних робiт.
14. Тематична картотека засобiв навчання i навчального облад
нання.
15. Методичнi рекомендацiї щодо облаштування i використання
кабiнету iнформатики та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй
загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
16. Історiя розвитку інформатики.
17. Стенди постiйної i змiнної експозицiї, таблицi.
Стенди
Постiйної експозицiї:
• державна символiка;
• портрети видатних учених галузi;
• правила поведiнки учнiв у кабiнетi;
• розклад роботи кабiнету;
• правила безпеки життєдiяльностi;
• правила протипожежної безпеки;
• основнi етапи розвитку галузi з обов’язковим видiленням
здобуткiв української науки i технiки;
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• довiдковi матерiали, перелiк основних клавiатурних кома
ндних комбiнацiй тощо (у виглядi плакатiв i таблиць);
• схема ЛОМ кабiнету;
• схема ЛОМ навчального закладу;
• зразки апаратних складових обчислювальних систем.
Змiнної експозицiї:
• матерiали до тем, що вивчаються;
• матерiали про вчених;
• матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйноко
мунiкацiйних технологiй;
• результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв;
• кращi роботи учнiв.
(Матерiали експозицiй змiнюються пiд час переходу до вивчен
ня нової теми.)
Оплата працi
1. Порядок подiлу класiв на групи пiд час вивчення окремих
предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах.
2. Інструкцiя про порядок нарахування заробiтної плати пра
цiвникам освiти.
Позаштатнi ситуацiї
1. Порядок надання першої допомоги.
2. Дiї в позаштатних ситуацiях.

Назва
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РОЗДIЛ 1
ОСНОВНI НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ
КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ
Наказ Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 20.07.2004 року № 601
«Про затвердження Положення про навчальнi кабiнети
загальноосвiтнiх навчальних закладiв»
Вiдповiдно до Закону України «Про загальну середню освiту»
(65114), з метою пiдвищення рiвня органiзацiї навчальновиховно
го процесу i оснащення навчального середовища загальноосвiтнiх
навчальних закладiв
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про навчальнi кабiнети загально
освiтнiх навчальних закладiв (додається).
2. Мiнiстру освiти i науки Автономної Республiки Крим, на
чальникам управлiнь освiти i науки обласних, Київської та Севасто
польської мiських державних адмiнiстрацiй довести наказ до вiдома
керiвникiв мiсцевих органiв управлiння освiтою та керiвникiв за
гальноосвiтнiх навчальних закладiв.
3. Положення про навчальнi кабiнети загальноосвiтнiх навчаль
них закладiв опублiкувати в «Інформацiйному збiрнику Мiнiсте
рства освiти i науки України» та розмiстити на сайтi Мiнiстерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Мiнiстра Огнев’юка В.О.
Мiнiстр
В. Г. Кремень
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Затверджено наказом МОН України
20.07.2004 р. № 601.
Положення про навчальнi кабiнети загальноосвiтнiх
навчальних закладiв
1. Загальнi положення
Положення про навчальнi кабiнети (далi — кабiнети) розробле
но вiдповiдно до Закону України «Про загальну середню освiту»
(65114) та iнших законодавчих актiв України.
Дiя цього Положення поширюється на навчальнi кабiнети, що
iснують i створюються у загальноосвiтнiх навчальних закладах. Це
Положення визначає загальнi та спецiальнi вимоги до матерiаль
нотехнiчного оснащення кабiнетiв згiдно iз санiтарногiгiєнiчними
правилами та нормами i є обов’язковим для їх органiзацiї в загаль
ноосвiтнiх навчальних закладах (далi — заклади) незалежно вiд
типу та форми власностi.
Кабiнетом вважається класна кiмната закладу зi створеним на
вчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання
та шкiльним обладнанням.
2. Мета, завдання та основнi форми органiзацiї
навчальних кабiнетiв
2.1. Основна мета створення кабiнетiв полягає в забезпеченнi
оптимальних умов для органiзацiї навчальновиховного процесу та
реалiзацiї завдань вiдповiдно до Державного стандарту базової i по
вної середньої освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 14 сiчня 2004 року № 24 (242004п).
2.2. Завданням функцiонування навчальних кабiнетiв є створен
ня передумов для:
• органiзацiї iндивiдуального та диференцiйованого навчання;
• реалiзацiї практичнодiйової i творчої складових змiсту на
вчання;
• забезпечення в старшiй школi профiльного i поглибленого
навчання;
• органiзацiї роботи гурткiв та факультативiв;
• проведення засiдань шкiльних методичних об’єднань;
• iндивiдуальної пiдготовки вчителя до занять та пiдвищен
ня його науковометодичного рiвня.
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2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабi
нетiв з метою визначення стану готовностi їх до проведення занять.
2.4. Державнi санiтарнi правила i норми облаштування, утри
мання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацiї навчаль
новиховного процесу мають вiдповiдати вимогам, затвердженим
постановою Головного державного санiтарного лiкаря України вiд
14.08.2001 р. № 63 (v006358801) (далi — ДСанПiН 5.5.2.00801), та
ДБН В.2.2397 «Будинки та споруди навчальних закладiв».
3. Типи навчальних кабiнетiв
3.1. Органiзацiя навчальних кабiнетiв передбачає:
• визначення предметної специфiки;
• розмiщення кабiнетiв;
• оснащення засобами навчання та шкiльним обладнанням
за єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення органiза
цiйнопедагогiчних умов функцiонування цих кабiнетiв.
3.2. У закладах можуть створюватися такi типи навчальних ка
бiнетiв:
• кабiнети з окремих предметiв;
• комбiнованi кабiнети з декiлькох спорiднених предме
тiв — класна кiмната з набором навчальнометодичної iнформацiї та
матерiальнотехнiчного забезпечення для декiлькох предметiв.
3.3. У закладах створюються кабiнети: фiзики, iнформатики,
бiологiї, хiмiї, майстерень трудового навчання, обслуговуючої працi
з лабораторними примiщеннями, що прилягають до цих кабiнетiв,
спортивнi, актовi зали та iншi кабiнети вiдповiдно до умов i потреб
закладу.
Лабораторнi примiщення повиннi мати вихiд до кабiнету та
окремий вихiд у коридор чи на подвiр’я школи.
3.4. Переважно в початкових школах i загальноосвiтнiх на
вчальних закладах з малою наповнюванiстю класiв можуть створю
ватися комбiнованi кабiнети для викладання спорiднених пред
метiв.
Найбiльш доцiльним є поєднання предметiв, що належать до
однiєї освiтньої галузi, мають спорiднене обладнання, наприклад,
хiмiї та бiологiї, фiзики й астрономiї, бiологiї i природознавства,
правознавства та iсторiї, мови й лiтератури тощо.
3.5. Майстернi для проведення занять з технiчних та обслугову
ючих видiв працi i комбiнованi кабiнети розмiщують на першому
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поверсi, як правило, iзольовано вiд iнших основних примiщень,
i вони повиннi мати окремий вихiд на шкiльне подвiр’я.
3.6. У загальноосвiтнiх навчальних закладах з допрофесiйним
або професiйним навчанням обладнується кабiнет з вiдповiдних на
вчальних дисциплiн (за умови, що школа не обслуговується мiж
шкiльним навчальновиробничим комбiнатом).
3.7. Фiзкультурноспортивнi зали належить розмiщувати не вище
другого поверху, актовi — не вище третього згiдно з ДБН В.2.2397,
п.3.8.
3.8. Для дотримання безпечностi руху учнiв пiд час перерв розмi
щення кабiнетiв (якщо в школi iснує кабiнетна система) на поверхах
здiйснюється шляхом поєднання на одному поверсi (в одному блоцi
або секцiї закладу) кабiнетiв для 59 класiв, для 1012 класiв — на
iншому (в iншому блоцi або секцiї).
Класнi кiмнати для учнiв 1х класiв слiд розмiщувати не вище
другого поверху, а 2–4х — не вище третього згiдно з ДБН В.2.2397,
п. 3.29.
3.9. Розташування кабiнетiв може змiнюватись вiдповiдно до
змiни спецiалiзацiї навчального закладу, спiввiдношення класiв та
кiлькостi учнiв у них чи з iнших причин.
4. Матерiальнотехнiчне забезпечення
навчальних кабiнетiв
4.1. Комплектацiя кабiнетiв обладнанням здiйснюється вiдпо
вiдно до типових перелiкiв навчальнонаочних посiбникiв, технiч
них засобiв навчання та обладнання загального призначення для за
гальноосвiтнiх навчальних закладiв.
4.2. Шкiльнi меблi та їх розмiщення в кабiнетах (класних
кiмнатах) та майстернях мають вiдповiдати санiтарногiгiєнiчним
правилам та нормам (п.8.2 ДСанПiН 5.5.2.00801 (v006358801)
i здiйснюватися вiдповiдно до вимог ДБН В.2.2397 «Будинки та
споруди навчальних закладiв».
У класних кiмнатах та кабiнетах початкової, основної i старшої
школи встановлюються шкiльнi меблi: парти, (одно) двомiснi уч
нiвськi столи та стiльцi учнiвськi, в кабiнетах хiмiї, фiзики та бiо
логiї — спецiальнi двомiснi лабораторнi столи, прикрiпленi до пiд
логи (трьох розмiрiв за 4, 5, 6 ростовими групами).
Шкiльнi меблi мають шiсть розмiрiв за ростовими групами та
маркуванням їх у виглядi лiнiй вiдповiдного кольору. Зрiст учнiв
до 115 см (1ша група) — лiнiя оранжевого кольору, 115–130 см
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(2га група) — фiолетового, 130–145 см (3тя група) — жовтого,
146–160 см (4та група) — червоного, 161–175 см (5та група) — зе
леного i бiльше 175 см (6та група) — блакитного.
Парти (столи учнiвськi) повиннi бути тiльки стандартнi, при
цьому стiл i стiлець мають бути однiєї групи (п. 8.2. ДСанПiН
5.5.2.00801 (v006358801).
У кожному кабiнетi (класнiй кiмнатi) слiд передбачити на
явнiсть меблiв двохтрьох розмiрiв з перевагою одного з них або
трансформативних столiв зi змiною висоти згiдно з антропо
метричними даними школярiв. У класних кiмнатах повинна бути
нанесена кольорова мiрна вертикальна лiнiйка для визначення
учням необхiдного розмiру меблiв (п. 8.2 ДСанПiН 5.5.2.00801
(v006358801).
4.3. Робочi мiсця вчителiв фiзики, хiмiї, бiологiї та трудового
навчання монтуються на пiдвищеннi, обладнуються демонстра
цiйним столом (у кабiнетах хiмiї та бiологiї з препараторською час
тиною — висотою 75 см). Тумби стола оснащують спецiальними
пристроями (ящиками) для зберiгання iнструментiв, хiмiчного по
суду, мiкропрепаратiв i приладiв, що використовуються для прове
дення дослiдiв. До демонстрацiйної частини стола (висотою 90 см)
пiдводять електричний струм, воду i каналiзацiю. Робочi площi
столiв повиннi бути покритi спецiальними матерiалами, стiйкими
до механiчних та термiчних пошкоджень, хiмiчних реактивiв.
У кабiнетi хiмiї та бiологiї робоче мiсце вчителя доцiльно обладнати
витяжною шафою з вiльним доступом до неї.
У кабiнетi хiмiї необхiдно обладнати демонстрацiйний стiл ви
тяжною шафою (розмiром 64 × 85 × 250 см) пiд кутом 45°, додатко
вим мiсцевим освiтленням, пiдведенням гарячої та холодної проточ
ної води вiдповiдно до вимог ДСанПiн 5.5.2.00801 (v006358801).
4.4. Кабiнет фiзики забезпечується системою електрообладнан
ня iз загальних стацiонарних та спецiалiзованих взаємозв’язаних
електричних пристроїв i джерел, якi вмикаються до мережi змiнно
го трифазного струму (iз фазною напругою 127В або 220В) та одно
фазного (вiд 5В до 250В), постiйного струму з напругою вiд 0 до
100В. У лаборантськiй встановлюється центральний щиток, вiд яко
го подається однофазний i трифазний струм на розподiльний щиток,
з випрямлячем i регулятором напруги (розмiщеним поряд iз клас
ною дошкою).
До учнiвських столiв у кабiнетi фiзики пiдводиться постiйний
електричний струм (до 42В).
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4.5. У кожному кабiнетi (класнiй кiмнатi) розмiщується класна
(аудиторна) дошка рiзних видiв: на одну, три або п’ять робочих
площ у розгорнутому або складеному виглядi. Середнiй щит класної
(аудиторної) дошки на три або п’ять робочих площ може бути вико
ристаний для демонстрацiї екраннозвукових засобiв навчання на
навiсному екранi. На окремих робочих площах залежно вiд специ
фiки предмета може бути:
• розташовано набiрне полотно для демонстрацiї розрiзних
карток зi словами, лiтерами, складами, реченнями, цифрами та
лiчильним матерiалом тощо — для початкових класiв;
• нанесено контурну карту України або пiвкуль — для кабi
нету географiї;
• нанесено графiчну сiтку для проведення урокiв калiгра
фiчного письма — для початкової школи;
• накреслено графiчну сiтку для побудови графiкiв — у кабi
нетах математики i фiзики.
Одна з робочих площ може мати магнiтну основу з крiпленнями
для демонстрацiї навчальнонаочних посiбникiв (таблиць, карт, мо
делейаплiкацiй тощо).
Робочi площi на зворотi дошки можуть бути покритi бiлим кольо
ром для нанесення написiв за допомогою спецiальних фломастерiв.
Поряд з класною (аудиторною) дошкою в кабiнетах галузi техноло
гiй i математики розмiщують демонстрацiйнi креслярськi iнструменти.
4.6. Лабораторнi примiщення вiдповiдно до специфiки обладну
ються: витяжною шафою, секцiйними шафами для збереження при
ладiв та лабораторного посуду, металевими шафами або сейфами
для збереження хiмiчних реактивiв, рукомийником, столом для
пiдготовки дослiдiв, приладiв i навчальнонаочних посiбникiв для
занять, однотумбовим столом для роботи вчителя та лаборанта, сто
лом з пристроями для зберiгання матерiалiв та iнструментiв для ре
монту приладiв, пристроями для миття i сушiння посуду та дисти
лятором, якi монтуються на стiнi.
4.7. Хiмiчний посуд зберiгається у лабораторних примiщеннях,
розташовується окремо залежно вiд розмiру, виду i матерiалу (плас
тмаса, скло, метал), з якого вiн виготовлений.
Посуд для збереження реактивiв повинен мати етикетки
з чiтким i яскравим написом їх назви. Усi шафи для зберiгання
хiмiчних реактивiв повиннi замикатися. Хiмiчнi реактиви зберiга
ються та розмiщуються залежно вiд їх властивостей (гiгроскопiчнi
реактиви, легкi, горючi й органiчнi речовини, кислоти).
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На посудi з отруйними речовинами має бути етикетка з написом
«Отрута», з горючими — етикетка з написом червоного кольору та
знаком оклику — «Вогненебезпечно!»
4.8. Мiсця зберiгання засобiв навчання нумеруються i познача
ються назвами на етикетках, що заносяться до iнвентарної книги.
4.9. Усi матерiальнi цiнностi кабiнету облiковуються в iнвен
тарнiй книзi встановленого зразка, яка повинна бути прошнурова
на, пронумерована та скрiплена печаткою (додаток 1).
4.10. Матерiальнi об’єкти (предмети) i матерiали, що витрача
ються в процесi роботи (хiмреактиви, посуд, мiндобрива тощо), за
носяться до матерiальної книги (додаток 2).
4.11. Облiк та списання морально та фiзично застарiлого облад
нання, навчальнонаочних посiбникiв проводиться вiдповiдно до
iнструкцiй, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
4.12. Кабiнети i майстернi мають бути забезпеченi:
• аптечкою з набором медикаментiв для надання першої ме
дичної допомоги;
• первинними засобами пожежогасiння вiдповiдно до Пра
вил пожежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи
освiти України (z080098).
4.13. Вимоги пожежної безпеки для всiх навчальних примiщень
визначаються НАПБ В.01.05098/920 Правила пожежної безпеки
для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти України, затвер
дженими спiльним наказом Мiносвiти України i Головного упра
влiння Державної пожежної охорони МВС України вiд 30.09.98
№ 348/70 (z080098), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї Украї
ни 17.12.98 за № 800/3240 (зi змiнами i доповненнями).
5. Навчальнометодичне забезпечення навчальних кабiнетiв
5.1. Навчальнометодичне забезпечення кабiнетiв складається
з навчальних програм, пiдручникiв, навчальних та методичних посiб
никiв (не менше одного примiрника кожної назви) з предмета, типови
ми перелiками навчальнонаочних посiбникiв та обладнання загально
го призначення, зразкiв навчальнонаочних посiбникiв, навчального
обладнання у кiлькостi вiдповiдно до вимог зазначених перелiкiв.
5.2. Розподiл та збереження засобiв навчання i навчального об
ладнання здiйснюються згiдно з вимогами навчальних програм за
роздiлами, темами i класами вiдповiдно до класифiкацiйних груп
у кабiнетi (класнiй кiмнатi), лабораторних примiщеннях по секцiях
меблiв спецiального призначення.
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5.3. У кабiнетi (класнiй кiмнатi) створюється тематична карто
тека дидактичних та навчальнометодичних матерiалiв, навчаль
нонаочних посiбникiв, навчального обладнання, розподiлених за
темами та роздiлами навчальних програм. Картки розмiщуються
в алфавiтному порядку.
5.4. У кабiнетi фiзики, iнформатики, хiмiї, майстернях трудово
го навчання, обслуговуючої працi мають бути iнструкцiя i журнали
ввiдного та перiодичного iнструктажу з технiки безпеки, пожежної
безпеки.
5.5. Додатково кабiнети можуть бути оснащенi:
• пiдручниками та навчальними посiбниками для кожного
учня;
• фаховими журналами;
• iнформацiйними збiрниками Мiнiстерства освiти i науки
України;
• бiблiотечкою суспiльнополiтичної, науковопопулярної, до
вiдковоiнформацiйної i методичної лiтератури;
• матерiалами перспективного педагогiчного досвiду, розроб
ками вiдкритих урокiв та виховних заходiв;
• iнструкцiями для виконання лабораторних i практичних
робiт, дослiдiв, спостережень, фiзичного практикуму тощо;
• краєзнавчими матерiалами;
• iнструментами i матерiалами для вiдновлення i виготов
лення саморобних засобiв навчання.
6. Оформлення навчальних кабiнетiв
6.1. На вхiдних дверях кабiнету повинен бути вiдповiдний на
пис на табличцi з назвою кабiнету: «Кабiнет фiзики», «Кабiнет
хiмiї», «Кабiнет iнформатики та iнформацiйнокомунiкацiйних тех
нологiй навчання» тощо.
Крiм того, на вхiдних дверях класної кiмнати може бути цифро
ве позначення та лiтера класу, за якою закрiплений клас початкової
школи, наприклад «1А клас».
6.2. Для оформлення кабiнетiв передбачено створення навчаль
нометодичних експозицiй змiнного та постiйного характеру.
6.3. До постiйних експозицiй вiдповiдно до спецiалiзацiї кабiне
ту належать:
• державна символiка;
• iнструкцiя з безпеки працi та пожежної безпеки, правила
роботи в кабiнетi;
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• портрети видатних учених, письменникiв, композиторiв;
• таблицi сталих величин, основних формул;
• еволюцiя органiчного свiту та його класифiкацiя;
• таблиця перiодичної системи елементiв Д. І. Менделєєва,
електрохiмiчний ряд напруг металiв, розчиннiсть солей, основ
i кислот;
• системи вимiрювання фiзичних одиниць;
• полiтична карта свiту, полiтикоадмiнiстративна карта
України, фiзична карта України тощо.
6.4. У класних кiмнатах початкової школи необхiдно розмiстити:
• правила пожежної безпеки та дорожнього руху;
• класний куточок, де записано права i обов’язки школярiв,
правила поведiнки учнiв, органи самоврядування, вiдображено
життя колективу класу.
6.5. У секцiйних шафах кабiнетiв демонструються прилади, ко
лекцiї, муляжi тощо.
6.6. До експозицiй змiнного характеру належать:
• виставка кращих робiт учнiв;
• матерiали до теми наступних урокiв, орiєнтовнi завдання
тематичного оцiнювання, державної атестацiї;
• додаткова iнформацiя вiдповiдно до навчальної програми,
зокрема, про життєвий i творчий шлях письменникiв, учених,
висвiтлення поточних подiй у нашiй країнi та за її межами;
• матерiали краєзнавчого характеру;
• результати експериментальної та дослiдницької роботи учнiв;
• результати учнiвських олiмпiад, конкурсiв, турнiрiв тощо.
Матерiали експозицiй оновлюються при переходi до вивчення
нової теми.
6.7. Для розташування експозицiй використовуються змiннi
пластинчастi, перфорованi або решiтчастi стенди, що розмiщуються
на стiнах.
6.8. Навчальнi кабiнети загальноосвiтнього навчального закла
ду повиннi бути забезпеченi настiнними термометрами або психро
метрами.
7. Керiвництво навчальним кабiнетом
7.1. Роботою кабiнету керує завiдувач, якого призначає дирек
тор з числа досвiдчених учителiв наказом по загальноосвiтньому на
вчальному закладу.
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7.2. Завiдувач кабiнету несе вiдповiдальнiсть за упорядкування,
зберiгання й використання навчальнонаочних посiбникiв, облад
нання та iнших матерiальних цiнностей.
7.3. До обов’язкiв завiдувача кабiнетом належать:
• складання перспективного плану оснащення кабiнету;
• забезпечення умов для проведення урокiв;
• сприяння оновленню та удосконаленню матерiальної бази
кабiнету;
• систематизацiя та каталогiзацiя матерiальних об’єктiв;
• забезпечення дотримання в кабiнетi правил електричної
та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;
• систематичне ведення iнвентарної книги iз занесенням до
неї вiдповiдних змiн про новi надходження, витрати та списання ма
терiальних цiнностей;
• керування i контроль за роботою лаборанта, надання йому
практичної допомоги та сприяння пiдвищенню рiвня його ква
лiфiкацiї.
7.4. Розмiр посадового окладу (ставки заробiтної плати) завiду
вача кабiнету (майстернi) загальноосвiтнiх навчальних закладiв
встановлюється згiдно з наказом МОН України вiд 29.03.2001
№ 161 (z030301), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України
03.04.2001 за № 303/5494.
7.5. Перспективний план оснащення кабiнету засобами навчан
ня та шкiльним обладнанням складає завiдувач кабiнету за пого
дженням з директором закладу, у разi необхiдностi (закупiвля
i встановлення нового складного обладнання) — з мiсцевим органом
управлiння освiтою, органами державної санiтарноепiдемiологiчної
служби та пожежної охорони.
Вiдповiдно до Положення про пiклувальну раду загальноос
вiтнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН Украї
ни вiд 05.02.2001 № 45 (z014601) i зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 19.02.2001 за № 146/5337, i в межах, що належать
до компетенцiї пiклувальної ради, робота i матерiальнотехнiчне
оснащення навчальних кабiнетiв контролюються i спрямовуються
пiклувальною радою загальноосвiтнього навчального закладу.
7.6. За згодою директора (заступника директора) закладу при
мiщення кабiнетiв можуть використовуватись для проведення
урокiв з iнших предметiв, виховних заходiв, батькiвських зборiв.
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7.7. Лаборант несе перед завiдувачем кабiнету вiдповiдальнiсть
за належне зберiгання навчального обладнання, навчальнонаочних
посiбникiв, посуду, хiмiчних реактивiв i матерiалiв тощо.
7.8. До обов’язкiв лаборанта належать:
• систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умiнь
i навичок iз забезпечення викладання навчального предмета;
• забезпечення в примiщеннi навчального кабiнету чистоти
повiтря i порядку розмiщення засобiв навчання i шкiльного облад
нання;
• сприяння справностi навчального обладнання;
• збереження в належному порядку протипожежних засобiв
i засобiв першої медичної допомоги;
• утримання навчального обладнання в робочому станi i за
безпечення безпеки пiд час виконання учнями лабораторних i прак
тичних робiт, фiзичного практикуму;
• дотримання вимог правил пожежної безпеки;
• допомога вчителю в органiзацiї проведення демонстра
цiйних дослiдiв, лабораторних i практичних робiт, позаурочної ро
боти з навчального предмета;
• щоденне наведення загального порядку в лабораторiї;
• дотримання вимог з технiки безпеки пiд час закриття кра
нiв для води, вимикання струму на розподiльному щитi, освiтлення,
нагрiвальних приладiв, миття лабораторного посуду тощо.
Перший заст. директора Департаменту
загальної середньої та дошкiльної освiти
Я. П. Корнiєнко
Додаток 1 до п. 4.9 роздiлу 4 Положення
Форма iнвентарної книги
№
з/п

Назва
предмета

Інвентар
ний номер

Коли
придбано

Кiлькiсть
i вартiсть

Час i причина
списання

Додаток 2 до п. 4.10 роздiлу 4 Положення
Форма матерiальної книги
№
з/п

Назва
реактиву,
матерiалу

Специфiка реакцiї
(чистота,
концентрацiя)

Одиницi
вимiрювання

Наявнiсть
(за роками)
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Наказ Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 20.05.2004 року № 407
Про затвердження Положення про кабiнет iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання
загальноосвiтнiх навчальних закладiв
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про за
твердження Програми iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних
закладiв, комп’ютеризацiї сiльських шкiл на 2001–2003 роки» вiд
06.05.2001 № 436 (4362001п) та Закону України «Про загальну се
редню освiту» (65114), з метою пiдвищення рiвня органiзацiї на
вчальновиховного процесу й оснащення навчального середовища
загальноосвiтнiх навчальних закладiв
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про кабiнет iнформатики та iнформа
цiйнокомунiкацiйних технологiй навчання загальноосвiтнiх на
вчальних закладiв (додається).
2. Мiнiстру освiти Автономної Республiки Крим, начальникам
управлiнь освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської
мiських державних адмiнiстрацiй довести наказ до вiдома ке
рiвникiв мiсцевих органiв управлiння освiтою та керiвникiв загаль
ноосвiтнiх навчальних закладiв.
3. Надрукувати Положення про кабiнет iнформатики та iнфор
мацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання загальноосвiтнiх на
вчальних закладiв в «Інформацiйному збiрнику Мiнiстерства освiти
i науки України» та розмiстити на сайтi Мiнiстерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Мiнiстра Огнев’юка В. О.
Мiнiстр
В. Г. Кремень
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Затверджено наказом МОН України
вiд 20.05.2004 року № 407
Положення про кабiнет iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання
загальноосвiтнiх навчальних закладiв
1. Загальнi положення
Кабiнет iнформатики та iнформацiйнокомунiкацiйних техноло
гiй (далi КІІКТ, кабiнет) призначений для формування iнформацiй
ноосвiтнього i культурного середовища, яке створюється з викорис
танням апаратнопрограмних засобiв iнформацiйнокомунiкацiйних
технологiй та iнших сучасних засобiв навчання.
Положення визначає:
1) призначення та основнi напрями роботи КІІКТ загально
освiтнiх навчальних закладiв;
2) порядок створення кабiнету;
3) матерiальнотехнiчне оснащення кабiнету;
4) навчальнометодичне забезпечення кабiнету;
5) засади керування роботою.
2. Призначення та основнi напрями роботи КІІКТ
2.1. Основною метою створення КІІКТ є забезпечення належних
умов для проведення навчальновиховного процесу та розв’язання
загальноосвiтнiм навчальним закладом завдань, визначених цiлями
та змiстом освiти вiдповiдно до Державного стандарту базової i по
вної середньої освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 14 сiчня 2004 року № 24.
2.2. КІІКТ загальноосвiтнiх навчальних закладiв створюється
на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня
2001 року № 436 «Про затвердження Програми iнформатизацiї за
гальноосвiтнiх навчальних закладiв, комп’ютеризацiї сiльських
шкiл на 2001–2003 роки» та вiдповiдно до Положення про загально
освiтнiй навчальний заклад, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 14 червня 2000 року № 964.
2.3. Завданнями створення кабiнету є забезпечення технiчних i ме
тодичних передумов для формування iнформацiйної культури учнiв,
навчальної дiяльностi учнiв засобами новiтнiх технологiй, наступностi
мiж ступенями освiти, єдностi мiж теоретичними i практичними скла
довими змiсту освiти, профiльного навчання у старшiй школi.
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2.4. Навчальновиховне середовище, створене в КІІКТ, викорис
товується для навчання iнформатики (базового i профiльного кур
сiв), iнших навчальних дисциплiн навчальної галузi «технологiї»,
об’єктами вивчення яких є складовi iнформацiйнокомунiкацiйних
технологiй. Засоби навчання, яких обладнано КІІКТ, використо
вуються для навчання iнших навчальних предметiв у позаурочнiй
роботi.
2.5. Заняття у КІІКТ забезпечують:
• формування в учнiв сучасної iнформацiйної картини свiту;
• формування вмiнь i навичок використання iнформацiйних
технологiй як важливої складової продуктивної дiяльностi громадя
нина в сучасному iнформацiйному суспiльствi;
• формування творчої особистостi, розвиток в учнiв теоре
тичного мислення, пам’ятi, уяви;
• виховання пiдростаючого поколiння, спрямованого на фор
мування в учнiв високих громадянських i моральних якостей.
2.6. Створення та реконструкцiя КІІКТ передбачають попереднє
визначення особливостей його майбутнього функцiонування вiдпо
вiдно до профiлю навчання в конкретному загальноосвiтньому на
вчальному закладi, передбачуваної наповненостi класiв (навчаль
них груп). Кабiнет повинен розмiщуватися в окремому примiщеннi
й мати допомiжне примiщення (лаборантську). Лаборантська по
винна мати два входи — з кабiнету та з коридору.
2.7. Введення в експлуатацiю КІІКТ пiд час його приймання до
нового навчального року проводить комiсiя, створена вiдповiдно до
Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв на
вчальновиховного процесу в установах i закладах освiти, затвер
дженого наказом МОН України вiд 01.08.2001 № 563 i зареєстрова
ного в Мiнiстерствi юстицiї 20.11.2001 за № 969/6160 (далi —
Положення про органiзацiю роботи з охорони працi), за наказом
органу виконавчої влади (держадмiнiстрацiї), до якої входять пред
ставники обласного, районного (мiського) вiддiлiв освiти (залежно
вiд пiдпорядкування), профспiлки галузi, керiвник навчального за
кладу, а пiд час уведення в дiю новоутвореного або переобладнаного
кабiнету також i представники вiдповiдних органiв державного на
гляду (охорони працi, пожежної безпеки, санiтарноепiдемiоло
гiчної служби).
2.8. Облаштування, обладнання, реконструкцiя КІІКТ здiйсню
ється вiдповiдно до вимог Державних санiтарних правил i норм
влаштування, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та
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органiзацiї навчальновиховного процесу, затверджених постано
вою Головного державного санiтарного лiкаря України вiд
14.08.2001 № 63 (далi — ДСанПiН 5.5.2.00801), та Державних са
нітарних норм i правил улаштування i обладнання кабiнетiв ком
п’ютерної технiки в навчальних закладах та режиму працi учнiв на
персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного
державного санiтарного лiкаря України вiд 30.12.98 № 9 (далi —
ДСанПiН 5.5.6.00998). На кожний КІІКТ вiдповiдно до додатка
№ 1 ДСанПiН 5.5.6.00998 створюється паспорт кабiнету.
2.9. На КІІКТ поширюються вимоги Правил безпеки пiд час на
вчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи за
гальної середньої освiти, затверджених наказом Держнаглядохо
ронпрацi України вiд 16.03.2004 за № 81, зареєстрованим
у Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2004 за № 620/9219 (далi —
Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики).
2.10. Вимоги пожежної безпеки для всiх примiщень КІІКТ ви
значаються Правилами пожежної безпеки для закладiв, установ
i органiзацiй системи освiти України, затвердженими спiльним на
казом Мiносвiти України i Головного управлiння Державної по
жежної охорони МВС України вiд 30.09.98 № 348/70, зареєстрова
ним у Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.98 за № 800/3240 (далi —
Правила пожежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй сис
теми освiти України).
3. Основнi форми органiзацiї
навчальновиховного процесу в КІІКТ
3.1. Органiзацiя навчальновиховного процесу в КІІКТ (три
валiсть та перiодичнiсть навчальних занять, чисельнiсть навчаль
них груп) регламентується ДСанПiН 5.5.6.009–98, наказом Мiнiсте
рства освiти i науки вiд 20.02.2002 № 128 «Про затвердження
Нормативiв наповнюваностi груп дошкiльних навчальних закладiв
(яселсадкiв) компенсуючого типу, класiв спецiальних загально
освiтнiх шкiл (шкiлiнтернатiв), груп подовженого дня i виховних
груп загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв та Порядку
подiлу класiв на групи при вивченнi окремих предметiв у загально
освiтнiх навчальних закладах», зареєстрованим у Мiнiстерствi юс
тицiї 06.03.2002 за № 229/6517.
3.2. У КІІКТ проводяться:
• навчання iнформатики (вивчення базового курсу i профiль
них курсiв навчальної дисциплiни «iнформатика»);
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• вивчення iнших навчальних предметiв з використанням
засобiв iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй;
• експериментальнi уроки i практичнi заняття;
• позаурочнi (гуртковi i факультативнi) заняття.
4. Матерiальнотехнiчне оснащення кабiнету
4.1. Обладнання навчальних кабiнетiв сукупнiстю матерiальних
об’єктiв, якi створюють навчальне середовище i використовуються
для проведення навчальновиховного процесу, передбачає дотри
мання санiтарногiгiєнiчних правил та норм, психологопедагогiч
них, ергономiчних, естетичних вимог i вимог безпеки життєдiяль
ностi.
4.2. Комплектацiя обладнання кабiнетiв здiйснюється вiдпо
вiдно до нормативних документiв МОН України, якi регламентують
склад, кiлькiсть та основнi технiчнi характеристики вiдповiдних за
собiв навчання.
4.3. Електротехнiчне обладнання КІІКТ повинно вiдповiдати ви
могам електробезпеки, передбаченим Правилами безпечної експлу
атацiї електроустановок споживачiв, затвердженими законом Комi
тету по нагляду за охороною працi України Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України вiд 09.01.98 № 4, зареєстрованими
в Мiнiстерствi юстицiї України 10.02.98 за № 93\2533, Правилами
безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики, iншими чинни
ми нормативними документами.
Обов’язковою є наявнiсть засобiв аварiйного пiдключення жив
лення, якi спрацьовують не тiльки в разi перевищення струму спо
живання, а також i в разi витоку струму через захисне заземлення
(занулення). КІІКТ повинен бути обладнаний окремою трипровiдною
системою електроживлення 220 В, 50 Гц (фазний провiдник, нульо
вий робочий провiдник, нульовий захисний провiдник). Основна сис
тема електроживлення повинна використовуватися тiльки для
пiдключення навчального комп’ютерного комплексу. Для додатково
го електротехнiчного обладнання (у тому числi призначеного для
освiтлення i кондицiювання повiтря) створюється окрема система
живлення. Нульовий захисний провiдник використовується тiльки
для захисного занулення. Використання нульового робочого про
вiдника як нульового захисного провiдника забороняється.
4.4. Склад комп’ютерного обладнання для комплектування кабi
нету, його параметри i характеристика повиннi вiдповiдати чинним
українським i мiжнародним стандартам та чинному законодавству.
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4.5. Системне програмне забезпечення, яке встановлюється на
апаратних засобах КІІКТ, складається:
• операцiйна система, яка повинна забезпечувати багатоза
дачнiсть, роботу в мережах ЕОМ, у тому числi пiдтримку роботи ло
кальної обчислювальної мережi (далi —ЛОМ), стiйкiсть до помил
кових дiй неквалiфiкованих користувачiв;
• сукупнiсть системних утилитiв, якi повиннi забезпечувати
адмiнiстрування ЛОМ, функцiї обмеження доступу до ресурсiв та їх
розподiлу, введення протоколу роботи кожного користувача, спос
тереження за роботою комп’ютерів учнiв з комп’ютера вчителя;
• програмне забезпечення доступу до глобальної iнформацiй
ної мережi з одночасним протоколюванням i фiльтруванням такого
доступу та забезпеченням роботи сервера ЛОМ.
До складу програмного забезпечення базових iнформацiйних тех
нологiй, яке встановлюється на апаратних засобах КІІКТ, входять:
• текстовi редактори загального призначення для користу
вання в навчальновиховному процесi та для створення i тиражу
вання дидактичних матерiалiв;
• програми, призначенi для створення i опрацювання елек
тронних таблиць, для використання в навчальновиховному процесi
та для створення i тиражування дидактичних матерiалiв;
• системи керування базами даних для використання в на
вчальновиховному процесi та забезпечення управлiння навчаль
новиховним процесом;
• системи для створення електронних презентацiй, призна
ченi для використання в навчальновиховному процесi та створення
дидактичних матерiалiв;
• системи для оптичного розпiзнавання друкованого тексту та
введення його в комп’ютер для пiдготовки документiв (тиражування);
• системи для пiдготовки основних телекомунiкацiйних тех
нологiй: електронної пошти, роботи з факсимiльними повiдомлен
нями (документами).
До обладнання кабiнету як необхiдна складова повиннi входити
апаратнопрограмнi засоби для використання обслуговування i ре
монту апаратних складових обладнання кабiнету, перевiрки i вiд
новлення функцiонування програмних складових (спецiалiзованi
тестери, антивiруснi програмнi засоби, програми для обслуговуван
ня на жорстких магнiтних дисках).
4.6. Вiдповiднiсть функцiональних i технiчних характеристик
складових частин обладнання кабiнету вимогам, викладеним у цьому
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Положеннi, iнших документах та сертифiкатi вiдповiдностi, пере
вiряється на етапi приймання до експлуатацiї стороною — замовни
ком, яку представляє, вiдповiдно до чинного законодавства, дирек
тор навчального закладу.
4.7. Для зберiгання навчальнонаочних посiбникiв, технiчних
засобiв навчання i навчального обладнання кабiнет оснащується
спецiальними меблями (секцiйними шафами, шафамистелажами)
та пристроями до них (шафиящики для таблиць, полицi з напрям
ними для зберiгання тек, коробок, змiнних носiїв даних у верти
кальному положеннi, пристосуванням для зберiгання i демонстрацiї
плакатiв тощо).
4.8. Комплектнiсть, типи та застосування шкiльних меблiв у ка
бiнетi та лаборантської мають вiдповiдати санiтарногiгiєнiчним
правилам та нормам (п.8.2. ДСанПiН 5.5.2.00801). Розташування
робочих мiсць у кабiнетi здiйснюється вiдповiдно до ДСанПiН
5.5.2.00801.
4.9. При обладнаннi робочого мiсця вчителя меблями необхiдно
забезпечити вiдповiднiсть конституцiй його складових частин та їх
взаємного розташування вимогам чинних нормативних документiв
з урахуванням комплектностi робочого мiсця, характеру дiяльностi
та органiзацiї працi.
Склад комплекту обладнання робочого мiсця вчителя визна
чається специфiкацiєю навчального комп’ютеризованого комплек
су. Обов’язковими складовими комплекту є: персональний комп’ю
тер учителя, принтер, сканер, модем. Допускається розмiщення
принтера, сканера i модема окремо вiд робочого мiсця вчителя, на
приклад, у пiдсобному примiщеннi, якщо в ньому встановлено до
датковий комп’ютер, який може використовуватися як сервер ЛОМ
i сервер друкування.
Робочий стiл учителя повинен забезпечувати розмiщення на
ньому комплекту робочого мiсця вчителя з урахуванням ергоно
мiчних вимог.
Робоче мiсце вчителя обладнується системою керування елек
троживленням навчального комп’ютеризованого комплексу, яка за
безпечує його включення (вiдключення). Робоче мiсце вчителя ба
жано розташовувати на пiдвищеннi висотою 130—200 мм.
4.10. Робоче мiсце вчителя, призначене для роботи з комп’юте
ром, комплектується одномiсним столом i стiльцем, якi виготовленi
з дотриманням вимог п. 8.5, 8.6 ДСанПiН 5.5.6.00998, та комплек
том обладнання робочого мiсця учня, склад та технiчнi характерис
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тики якого визначається вiдповiдними нормами, нормативними до
кументами МОН України.
4.11. Кабiнет може комплектуватися додатково двомiсними уч
нiвськими столами i стiльцями для проведення занять без викорис
тання комп’ютера.
4.12. Мультимедiйний проектор, призначений для використан
ня як пристрiй колективного спостереження, має забезпечувати
свiтловий потiк не менше 1000 люменiв, роздiльну здатнiсть не
гiршу за 800 × 600 (бажано 1024 × 768). Обов’язковим для мультиме
дiйного проектора є наявнiсть додаткового розняття для одночасно
го використання проектора i звичайного дисплея. Допускається ви
користання як пристроїв колективного спостереження телевiзiйних
приймачiв розмiром з екран та в кiлькостi, якi забезпечують умови
видимостi зображення. Умови видимостi зображення, яке вiдобра
жається пристроями колективного спостереження, регламентують
ся для учнiв, розташованих на робочих мiсцях, призначених для
вiдповiдних видiв роботи.
4.13. Класна (аудиторна) дошка розмiщується в кабiнетi на пере
днiй стiнi. Допускається використання певних видiв класних (ауди
торних) дошок —на одну, три та п’ять робочих площ (щитiв) у роз
горнутому або складеному виглядi. Слiд передбачити мiнiмум одну
магнiтну основу з пристосуваннями (магнiтними крiпленнями) для
демонстрацiї навчальнонаочних посiбникiв (таблиць, моделейап
лiкацiй тощо). У КІІКТ бажано встановлення класної (аудиторної)
дошки, призначеної для використання маркерiв (фломастерiв).
4.14. КІІКТ обладнується системою автоматичної пожежної сиг
налiзацiї та переносними вогнегасниками, придатними для вико
ристання в умовах кабiнету вiдповiдно до Правил пожежної безпеки
для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти України та нака
зу Держнаглядохоронпрацi України вiд 10.02.99 № 21, зареєстро
ваного в Мiнiстерствi юстицiї України 17.06.99 за № 382/3675.
Установлювати вогнегасники слiд з використанням передбаченої
конструкцiєю встановлювальної арматури.
4.15. До КІІКТ пiдводиться окрема телефонна лiнiя для встанов
лення зв’язку з установою (провайдером), яка надає послуги досту
пу до мережi Інтернет, або видiлена лiнiя зв’язку з вiдповiдною
установою.
4.16. Кабiнет для забезпечення оперативного нагляду за дотри
манням основних санiтарногiгiєнiчних вимог обладнується на
стiнним психрометром (або термометром i гiгрометром).
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4.17. Усi матерiальнi цiнностi кабiнету облiковуються в iнвен
тарнiй книзi встановленого зразка.
4.18. Списання матерiальних цiнностей проводиться вiдповiдно
до чинного законодавства.
5. Навчальнометодичне забезпечення кабiнету
5.1. У кабiнетi, додатково до матерiальних об’єктiв забезпечен
ня навчальновиховного процесу, визначених у п. 4.4–4.16, зберiга
ються i використовуються:
• паспорт кабiнету, оформлений i затверджений у порядку,
передбаченому в ДСанПiН 5.5.6.00998;
• навчальнi програми з основ iнформатики i обчислювальної
технiки та iнших навчальних дисциплiн галузi «технологiї», занят
тя з яких проводиться у кабiнетi, вiдповiднi пiдручники (навчальнi
посiбники), предметнi науковометодичнi i науковопопулярнi жур
нали;
• матерiали педагогiчного досвiду, розробки урокiв та позау
рочних заходiв;
• iнструкцiї до лабораторних i практичних робiт, iнструкцiї
до програмних засобiв та систем програмування тощо;
• iнструкцiї з безпеки життєдiяльностi (вiдповiдно до пра
вил безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики).
5.2. З метою забезпечення збереження та ефективного викорис
тання навчальнометодичних матерiалiв у навчальновиховному
процесi, ведеться книга облiку стану навчальнометодичного забез
печення кабiнету вiдповiдно до форми, поданої в додатку. Облiк
може вестись у формi електронної бази даних з обов’язковим перiо
дичним (у мiру заповнення) резервуванням на змiнному носiї та
створенням паперових копiй.
5.3. Мiсця зберiгання навчальних об’єктiв нумеруються i по
мiчаються вiдповiдними написами їх назв, якi заносяться до iнвен
тарної книги та наносяться на етикетки.
5.4. Оформлення кабiнету складається з навчальнометодичних
експозицiй змiнного та постiйного характеру.
5.5. Постiйно в кабiнетi демонструються:
• державна символiка, портрети видатних учених галузi;
• стенд з правилами поведiнки учнiв у кабiнетi, розкладом ро
боти кабiнету, правилами безпеки життєдiяльностi, правилами про
типожежної безпеки та правилами безпеки життєдiяльностi учнiв як
учасникiв дорожнього руху (правилами поведiнки учнiв на вулицi);
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• стенд, на якому викладено права й обов’язки учнiв, струк
туру та склад органiв самоврядування;
• стенд або кiлька плакатiв, на яких подано основнi етапи
розвитку галузi з обов’язковим видiленням здобуткiв української
науки i технiки.
5.6. Для створення належної робочої обстановки та як складовi
навчальновиховного середовища в кабiнетi розмiщують у виглядi
плакатiв i таблиць довiдковi матерiали, перелiки основних клавiа
турних командних комбiнацiй тощо.
Зокрема, в кабiнетах, обладнаних ЛОМ, доцiльно розмiстити
схему ЛОМ кабiнету i ЛОМ навчального закладу, на яких указати
електроннi адреси та вмiст ресурсiв (електронних версiй протоколiв
лабораторних робiт, додаткових матерiалiв тощо), правила звернен
ня до ресурсiв мережi.
У секцiйних шафах, вiтринах з навчальною метою демонстру
ються зразки апаратних складових обчислювальних систем.
5.7. Для короткочасного експозицiювання навчальнометодич
них посiбникiв та робiт учнiв використовуються стенди невеликого
розмiру, якi розмiщують на бiчнiй стiнi (стiнах). Демонструються
матерiали до тем, що вивчаються, матерiали про вчених, матерiали
про новiтнi розробки в галузi iнформацiйнокомунiкацiйних техно
логiй, результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв,
кращi роботи учнiв тощо. Матерiали експозицiй змiнюються пiд час
переходу до вивчення нової теми.
5.8. Розподiл та збереження засобiв навчання i навчального об
ладнання здiйснюється вiдповiдно до навчальної програми за ро
здiлами, темами i класами, вiдповiдно до класифiкацiйних груп
у кабiнетi, лаборантському примiщеннi, в секцiях меблiв спецiаль
ного призначення.
6. Засади керування роботою
6.1. Управлiння освiти i науки районних (мiських, районних
у мiстах, що мають вiдповiдний подiл) державних адмiнiстрацiй
надають допомогу загальноосвiтнiм навчальним закладам в облад
наннi кабiнету, проводять органiзацiйнометодичну роботу, спрямо
вану на ефективне використання кабiнетiв та їх обладнання, вивча
ють, узагальнюють i поширюють передовий педагогiчний досвiд,
здiйснюють контроль за збереженням i використанням матерiаль
нотехнiчного забезпечення.
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6.2. Директор загальноосвiтнього навчального закладу, у складi
якого створюється та функцiонує КІІКТ, несе вiдповiдальнiсть за
органiзацiю роботи i дотримання правил охорони працi в пiдроздiлi.
Розслiдування нещасних випадкiв проводиться вiдповiдно до Поло
ження про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що сталися
пiд час навчальновиховного процесу в навчальних закладах, за
твердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд
31.08.2001 № 616, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України
28.12.2001 за № 1093/6284.
6.3. Директор загальноосвiтнього навчального закладу укладає
угоди зi стороннiми органiзацiями на проведення ремонтних робiт
i робiт з обслуговування обладнання кабiнету, якi не можуть бути
виконанi персоналом ЗНЗ або виконання яких персоналу забороне
но чинними угодами та нормативними документами.
6.4. Директор i заступник директора з навчальновиховної роботи
складають перспективний план обладнання на поточний навчальний
рiк i перспективу, залучаючи для цього завiдувача кабiнету.
Перспективний план та план роботи кабiнету на навчальний рiк
обговорюються на засiданнях методичних об’єднань учителiв та за
тверджуються директором школи.
У планi роботи передбачається проведення заходiв, спрямованих
на вдосконалення органiзацiйнопедагогiчних умов функцiонуван
ня кабiнету щодо: пiдвищення якостi знань учнiв, здiйснення
мiжпредметних зв’язкiв, ефективного використання традицiйних
i сучасних засобiв навчання на уроках i в позаурочнiй роботi; прове
дення позакласних i факультативних занять; вивчення i запрова
дження в практику роботи вчителiв школи передового педагогiчно
го досвiду щодо комплексного використання засобiв навчання,
якими обладнано КІІКТ; проведення консультацiй для вчителiв
i учнiв; пiдвищення фахової квалiфiкацiї вчителiв; органiзацiя са
мостiйної роботи учнiв; виявлення потреб та поповнення кабiнету
навчальною лiтературою, засобами навчання та обладнанням; виго
товлення навчальнонаочних посiбникiв, розробки програмних за
собiв; проведення конкурсiв на кращi наочнi посiбники i програмнi
засоби навчальновиховного призначення та органiзацiї виставок
учнiвських розробок.
6.5. Заступник директора з навчальновиховної роботи коорди
нує дiяльнiсть завiдувача кабiнету, вивчає й узагальнює передовий
педагогiчний досвiд, контролює використання кабiнету для уроч
них i факультативних занять.
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6.6. Завiдувач кабiнету призначається наказом директора на
вчального закладу з числа вчителiв, якi мають вiдповiдну освiту
i проводять заняття в КІІКТ.
До обов’язкiв завiдувача кабiнету входять:
• складання перспективного i рiчного плану роботи кабiнету;
• забезпечення умов для проведення урокiв i позаурочної
роботи;
• систематичне поновлення та вдосконалення матерiальної
бази кабiнету, її поповнення традицiйними та сучасними засобами
навчання;
• складання i ведення тематичних картотек засобiв навчан
ня та навчального обладнання;
• проведення консультацiй для вчителiв щодо викладання
предмета з використанням сучасних засобiв навчання та пропаганди
передового педагогiчного досвiду вчителiв;
• забезпечення дотримання в кабiнетi правил поведiнки,
чистоти, порядку, правил безпечної експлуатацiї електротехнiчного
та iншого обладнання, дотримання правил протипожежної безпеки;
• систематичне ведення iнвентарної книги iз занесенням до
неї вiдповiдних змiн про новi надходження, витрати й списання ма
терiальних цiнностей;
• керування роботою лаборанта i контроль за нею, надання
йому практичної допомоги, сприяння пiдвищенню його квалiфiкацiї.
6.7. Робота, яку виконує лаборант, повинна здiйснюватись
вiдповiдно до плану роботи кабiнету й проходити пiд безпосереднiм
керiвництвом завiдувача кабiнету. Лаборант несе перед завiдувачем
кабiнету вiдповiдальнiсть за правильне зберiгання й експлуатацiю
навчального обладнання, навчальнонаочних посiбникiв тощо.
6.8. До обов’язкiв лаборанта входять:
• забезпечення в примiщеннi навчального кабiнету чистого
повiтря, порядку розмiщення засобiв навчання та обладнання,
справностi та своєчасного їх ремонту, збереження в належному по
рядку протипожежних засобiв i засобiв першої медичної допомоги
та вмiння надати першу медичну допомогу в разi нещасних ви
падкiв;
• ведення пiд керiвництвом завiдувача кабiнету iнвентариза
цiйних записiв, своєчасне внесення змiн до них про надходження та
витрати матерiальних цiнностей;
• забезпечення безвiдмовної роботи навчального обладнання,
повної безпеки їх пiд час виконання лабораторних i практичних робiт;
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• допомога вчителевi в органiзацiї i проведеннi навчальних
демонстрацiй, позаурочної роботи з предмета;
• щоденне наведення загального порядку в кабiнетi пiсля за
кiнчення навчальних занять i дотримання правил експлуатацiї
електрообладнання.
6.9. При кабiнетi створюється рада кабiнету, до складу якої вхо
дять учителi, актив учнiв та батькiв, представник вiд органу
учнiвського самоврядування навчального закладу, якi разом iз за
вiдувачем кабiнету беруть участь в органiзацiї роботи кабiнету,
сприяють поповненню фонду засобiв навчання, органiзовують про
ведення позаурочних заходiв.
6.10. Вiдповiдно до Положення про Пiклувальну раду загально
освiтнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН
України вiд 05.02.2001 № 45 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юс
тицiї 19.01.2001 за № 146/5337, i в межах, вiднесених до компе
тенцiї Пiклувальної ради, робота i матерiальнотехнiчне оснащення
КІІКТ контролюються i спрямовуються Пiклувальною радою за
гальноосвiтнього навчального закладу.
Директор департаменту
загальної середньої та дошкiльної освiти П. Б. Полянський
Додаток до п. 5.3 Р. 5
Положення про кабiнет iнформатики та ІКТ навчання ЗНЗ
Книга облiку стану навчальнометодичного забезпечення
кабiнету на 200__–200__ навчальний рiк
Навчальнометодичне
забезпечення
Навчальне обладнання
Засоби телекомунiкацiї
Пiдручники i навчальнi посiбники
Методична лiтература, книги для
вчителя
Дидактичнi матерiали, у тому
числi роздатковi матерiали
Системи визначення рiвня на
вчальних досягнень учнiв
Комп’ютерно орiєнтованi засоби
навчання iнформатики

Коротка характеристика (може
мiстити iнформацiю про кiлькiсть
примiрникiв, авторизацiю тощо)
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Коротка характеристика (може
мiстити iнформацiю про кiлькiсть
примiрникiв, авторизацiю тощо)

Комп’ютерно орiєнтованi засоби
навчання iнших предметiв
Інструкцiї до лабораторнопрак
тичних робiт тощо

Директор департаменту
загальної середньої та дошкiльної освiти

П. Б. Полянський

Наказ Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 02.12.2004 року № 903
Про затвердження Правил використання комп’ютерних
програм у навчальних закладах
З метою запровадження системи контролю за використанням ком
п’ютерних програм у навчальних закладах України, забезпечення вико
нання покладених на цi заклади освiтянських завдань, забезпечення
умов формування iнформацiйноосвiтнього i культурного середовища,
дотримання навчальними закладами вимог законодавства у сферi iнте
лектуальної власностi, а також на виконання завдань, передбачених
Концепцiєю легалiзацiї програмного забезпечення та боротьби з неле
гальним його використанням, затвердженої розпорядженням Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 15.05.2002 № 247р (2472002р),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила використання комп’ютерних програм
у навчальних закладах (далi — Правила), що додаються.
2. Державному департаменту iнтелектуальної власностi (Пала
дiй М. В.) довести зазначенi в пунктi 1 Правила до вiдома ке
рiвникiв структурних пiдроздiлiв мiнiстерств та iнших центральних
органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади,
Мiнiстерства освiти Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв
виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдпорядко
ваних їм органiв управлiння освiтою, навчальних закладiв незалеж
но вiд форм власностi.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Мiнiстра Гуржiя А. М.
Мiнiстр В. Г. Кремень
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Затверджено наказом МОН України
вiд 02.12.2004 року № 903
Правила використання комп’ютерних програм
у навчальних закладах
Цi Правила визначають процедуру використання комп’ютер
них програм i комп’ютерної технiки з попередньо встановленими
комп’ютерними програмами навчальними закладами України
з метою створення в цих закладах системи контролю за викорис
танням комп’ютерних програм, забезпечення виконання покладе
них на навчальнi заклади освiтянських завдань, забезпечення
умов формування iнформацiйноосвiтнього i культурного середо
вища, дотримання навчальними закладами вимог законодавства
у сферi iнтелектуальної власностi.
1. Загальнi положення
1.1. У цих Правилах термiни вживаються в такому значеннi:
 комп’ютерна програма — набiр iнструкцiй у виглядi слiв,
цифр, кодiв, схем, символiв чи в будьякому iншому виглядi, вира
жених у формi, придатнiй для зчитування комп’ютером, якi приво
дять його у дiю для досягнення певної мети або результату (це по
няття охоплює як операцiйну систему, так i прикладну програму,
вираженi у вихiдному або об’єктному кодах);
 лiцензiя (лiцензiя на використання об’єкта права iнтелекту
альної власностi) — це письмове повноваження на використання
комп’ютерної програми в певнiй обмеженiй сферi, надане особою,
яка має виключне право дозволяти використання комп’ютерної
програми. Лiцензiя на використання комп’ютерної програми може
бути виключною, одиничною, невиключною, а також iншого виду,
що не суперечить закону;
 лiцензiйний договiр — договiр, у якому одна сторона (лiцен
зiар) надає другiй сторонi (лiцензiату) дозвiл на використання ком
п’ютерної програми (лiцензiю) на умовах, визначених за взаємною
згодою сторiн з урахуванням вимог чинного законодавства; договiр
про створення за замовленням i використання комп’ютерної програ
ми — договiр, у якому одна сторона (програмiст) зобов’язується
створити комп’ютерну програму вiдповiдно до вимог другої сторони
(замовника) та в установлений строк;
 договiр про передання виключних майнових прав iнтелекту)
альної власностi на комп’ютерну програму — договiр, у якому одна

Роздiл 1. Основнi нормативнi документи кабiнету iнформатики

35

сторона (особа, що має виключнi майновi права) передає другiй сто
ронi частково або в повному складi цi права вiдповiдно до закону та
на визначених договором умовах;
 лiцензiйна комп’ютерна програма — це комп’ютерна програ
ма, яка вводиться в обiг, розповсюджується i використовується в об
сягах, формах i способами, прямо зазначеними в лiцензiї;
 нелiцензiйна комп’ютерна програма — це комп’ютерна про
грама, яка використовується у будьякiй формi i будьяким спосо
бом без вiдповiдного письмового дозволу особи, якiй належать май
новi права iнтелектуальної власностi на цю програму;
 комп’ютерна програма вiльного користування — це комп’ю
терна програма, що розповсюджується на умовах лiцензiї, що надає
користувачевi дозвiл на: використання програми з будьякою ме
тою; доступ до програмного коду; будьякi дослiдження механiзмiв
функцiонування програми; використання механiзмiв (принципiв)
функцiонування будьяких довiльних частин коду програми для
створення iнших програм та (або) адаптацiї до потреб користувача;
вiдтворення програми i розповсюдження копiй програми будьяким
способом та в будьякiй формi; змiну i вiльне розповсюдження як
оригiнальної програми, так i змiненої, за тими самими умовами, пiд
якi пiдпадає i оригiнальна програма;
 комп’ютерна програма навчального призначення — це ком
п’ютерна програма, яка є засобом навчання, що зберiгається на
цифрових або аналогових носiях даних i вiдтворюється на електрон
ному обладнаннi;
 примiрник комп’ютерної програми — це копiя комп’ютерної
програми, яка виконана в будьякiй матерiальнiй формi;
 контрольна марка — це спецiальний знак, що засвiдчує дотри
мання авторських i (або) сумiжних прав i дає право на розповсю
дження примiрникiв комп’ютерних програм, баз даних.
Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового викорис
тання, зовнiшнiй бiк якого має спецiальний голографiчний захист.
1.2. Комп’ютерна програма є об’єктом авторського права й охо
роняється як лiтературний твiр у вiдповiдностi до чинного законо
давства. З моменту створення комп’ютерної програми її автору на
лежать особистi немайновi права. Майновi права на комп’ютерну
програму належать її авторовi, якщо iнше не встановлено договором
чи законом.
Будьяка особа, яка бажає використовувати комп’ютерну про
граму, повинна отримати дозвiл на використання цiєї програми.
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1.3. Розпоряджання майновими правами iнтелектуальної влас
ностi може здiйснюватись на пiдставi одного з таких документiв:
лiцензiї на використання об’єкта права iнтелектуальної власностi;
лiцензiйного договору; договору про створення за замовленням i ви
користання об’єкта права iнтелектуальної власностi; договору про
передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi;
iншого договору щодо розпоряджання майновими правами iнтелек
туальної власностi. Договiр щодо розпоряджання майновими права
ми iнтелектуальної власностi має бути укладеним у письмовiй
формi. У разi недодержання письмової форми договору щодо розпо
ряджання майновими правами iнтелектуальної власностi такий до
говiр є недiйсним.
1.4. Використання твору без дозволу автора є порушенням автор
ського права. Порушення авторського права, у тому числi невизнан
ня цього права чи посягання на нього тягне за собою вiдповi
дальнiсть згiдно з чинним законодавством. Незабезпечення дотри
мання законодавства може бути пiдставою для притягнення
керiвника навчального закладу до вiдповiдальностi.
1.5. Особи, що працюють або вчаться в навчальному закладi, зо
бов’язанi дотримуватися законодавства з питань правової охорони
комп’ютерних програм та використовувати комп’ютернi програми
в обсязi, формi, способом, визначеними в лiцензiї або в лiцензiйно
му договорi, або в iншому договорi щодо розпорядження майновими
правами iнтелектуальної власностi.
2. Вiдповiдальнi особи та їх обов’язки
2.1. Вiдповiдальним за дотримання вимог законодавства пiд час
використання комп’ютерних програм у навчальному закладi є ке
рiвник цього закладу.
Керiвник навчального закладу може призначити вповноважену
ним особу (осiб), вiдповiдальну за iнформацiйнотехнiчне забезпе
чення навчального закладу.
Керiвник навчального закладу або вповноважена ним особа за
безпечують дотримання положень цих Правил при використаннi
комп’ютерних програм i комп’ютерної технiки з попередньо вста
новленими комп’ютерними програмами.
2.2. При використаннi комп’ютерних програм i комп’ютерної
технiки з попередньо встановленими комп’ютерними програмами
навчальнi заклади зобов’язанi:
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 дотримуватися вимог, що передбаченi нормативними актами
МОН України, якi регламентують склад, кiлькiсть та основнi
технiчнi характеристики комп’ютерної технiки для облаштування
i використання кабiнетiв iнформатики та iнформацiйнокомунiка
цiйних технологiй у навчальних закладах;
 придбавати i використовувати в навчальному процесi комп’ю
тернi програми i комп’ютерну технiку з попередньо встановленими
комп’ютерними програмами, що мають вiдповiдний гриф та/або
Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi педагогiчним вимогам МОН
України;
 придбавати i використовувати комп’ютернi програми навчаль
ного призначення, що мають вiдповiдний гриф та/або Свiдоцтво про
визнання вiдповiдностi педагогiчним вимогам МОН України.
2.3. Керiвник навчального закладу та/або вповноважена ним
особа:
 визначає потреби в придбаннi нової комп’ютерної технiки
i комп’ютерних програм;
 забезпечує ведення облiку комп’ютерної технiки i комп’ютер
них програм, що придбаваються та використовуються;
 органiзовує роботу зi створення архiвiв примiрникiв комп’ю
терних програм i збереження супровiдної документацiї до них, зок
рема лiцензiї або лiцензiйного договору, або iншого договору щодо
розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi на цi
комп’ютернi програми;
 забезпечує проведення iнвентаризацiї комп’ютерних програм,
що використовуються навчальним закладом;
 контролює встановлення комп’ютерних програм та їх викорис
тання користувачами комп’ютерної технiки, перевiряє наявнiсть
лiцензiї або лiцензiйного договору, або iншого договору щодо розпо
рядження майновими правами iнтелектуальної власностi на цi ком
п’ютернi програми;
 з метою запобiгання неправомiрному використанню комп’ю
терних програм проводить легалiзацiю комп’ютерних програм, тоб
то забезпечує приведення використання наявних комп’ютерних
програм у вiдповiднiсть до вимог законодавства про авторське право
шляхом замiни нелiцензiйних примiрникiв комп’ютерних програм
на лiцензiйнi;
 органiзовує проведення щоквартальних перевiрок правомiр
ностi використання комп’ютерних програм;

38

Шкільний кабінет інформатики

 органiзовує проведення iнструктажу, навчання спiвробiтникiв
навчального закладу правилам поводження з комп’ютерною тех
нiкою i комп’ютерними програмами та дотримання авторських прав
на комп’ютернi програми.
3. Придбання комп’ютерних програм i комп’ютерної
технiки з попередньо встановленими комп’ютерними
програмами
3.1. При придбаннi комп’ютерних програм за рахунок держав
них коштiв, за рахунок коштiв юридичних/фiзичних осiб чи при от
риманнi комп’ютерних програм на безоплатнiй основi навчальнi за
клади зобов’язанi:
 придбавати виключно лiцензiйнi примiрники комп’ютерних
програм або примiрники програм вiльного користування, якi мають
бути забезпеченi документацiєю, що пiдтверджує правомiрнiсть їх
використання згiдно з лiцензiєю або лiцензiйним договором, або
iншим договором щодо розпорядження майновими правами iнте
лектуальної власностi чи належнiсть до комп’ютерних програм
вiльного використання;
 отримувати вiд постачальника документальне пiдтвердження
правомiрностi використання комп’ютерних програм, зокрема лiцен
зiю або лiцензiйний договiр, або iнший договiр щодо розпоряджен
ня майновими правами iнтелектуальної власностi чи належностi до
комп’ютерних програм вiльного використання. Примiрники ком
п’ютерних програм, що реалiзуються на дисках для лазерних сис
тем зчитування (CDдисках), обов’язково мають бути маркованi
контрольними марками;
 придбавати примiрники комп’ютерних програм, що за своїми
технiчними характеристиками вiдповiдають конфiгурацiї комп’ю
терної технiки, на якiй вони будуть використовуватися (у разi
закупiвлi комп’ютерних програм окремо вiд комп’ютерної тех
нiки);
 за iнших однакових об’єктивних технiчних i якiсних характе
ристик вiддавати перевагу україномовним версiям комп’ютерних
програм.
3.2. При придбаннi комп’ютерної технiки з попередньо встанов
леними на жорсткi диски комп’ютерними програмами за рахунок
державних коштiв, за рахунок коштiв юридичних/фiзичних осiб чи
при отриманнi комп’ютерної технiки з попередньо встановленими
на жорсткi диски комп’ютерними програмами на безоплатнiй основi
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навчальнi заклади зобов’язанi дотримуватись вимог щодо право
мiрного використання комп’ютерних програм, зазначених у пунктi
3.1 Правил.
4. Облiк комп’ютерних програм
4.1. Для здiйснення контролю за наявнiстю, збереженням та обi
гом комп’ютерних програм на кожен комп’ютер навчального закла
ду в тижневий строк пiсля введення його в експлуатацiю офор
млюється картка облiку комп’ютерної технiки iз зазначенням
установлених комп’ютерних програм, яка зберiгається у закладi
протягом усього строку експлуатацiї комп’ютера.
Картка облiку ведеться в електроннiй та/або паперовiй формах
i повинна мiстити такi вiдомостi:
 iнформацiю про користувача(iв), за яким(и) закрiплено ком
п’ютерну технiку;
 технiчнi параметри комп’ютерної технiки, що експлуатується;
 назву, вид, версiю кожної встановленої програми, дату її при
дбання та встановлення, найменування виробника чи розповсюджу
вача примiрникiв цiєї програми, реквiзити лiцензiї або лiцензiйного
договору, або iншого договору щодо розпорядження майновими
правами iнтелектуальної власностi.
4.2. Закрiплення комп’ютерної технiки в навчальному закладi
за користувачем повинно бути документально оформлене. У разi
змiни користувача, за яким закрiплена комп’ютерна технiка, до
картки облiку вноситься вiдповiдний запис.
4.3. Установлення комп’ютерних програм, їх переустановлення
чи видалення здiйснюється лише за погодженням з керiвником на
вчального закладу або особою, яка вiдповiдає за iнформацiй
нотехнiчне забезпечення навчального закладу.
4.4. Бухгалтерський облiк комп’ютерних програм здiйснюєть
ся вiдповiдно до положень Інструкцiї з облiку основних засобiв
та iнших необоротних активiв бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України вiд 17.07.2000 № 64
(z045900), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України
31.07.2000 за № 459/4680, та Положення (стандарту) бухгалтер
ського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 № 242 (z075099),
зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99 за
№ 750/4043.
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5. Проведення iнвентаризацiї комп’ютерних програм
5.1. Навчальнi заклади щорiчно проводять планову iнвентари
зацiю комп’ютерних програм, що використовуються, визначають
вимоги до комп’ютерних програм, якi мають застосовуватись для
задоволення потреб цих закладiв, та визначають необхiдну
кiлькiсть комп’ютерних програм для задоволення таких потреб.
При цьому комп’ютернi програми, якi не пiдлягають легалiзацiї че
рез моральну застарiлiсть, невiдповiднiсть вимогам державної сис
теми сертифiкацiї УкрСЕПРО для комп’ютерних програм, що вико
ристовуються у навчальному процесi, тощо повиннi бути виведенi
з експлуатацiї.
5.2. У процесi iнвентаризацiї перевiряються: наявнi в навчаль
ному закладi комп’ютернi програми; документацiя, що пiдтверджує
правомiрнiсть використання комп’ютерних програм, та iншi питан
ня, якi можуть бути включенi до програми iнвентаризацiї.
5.3. Результати iнвентаризацiї оформлюються актами iнвента
ризацiї комп’ютерних програм i зберiгаються у навчальному за
кладi протягом 3 рокiв.
6. Контроль за використанням комп’ютерних програм
6.1. Керiвник навчального закладу та/або уповноважена ним
особа органiзовує проведення планових i позапланових (раптових)
перевiрок використання комп’ютерних програм з метою виявлення
випадкiв невiдповiдностi їх використання положенням чинного за
конодавства i цих Правил та виявлення фактiв використання нелi
цензiйних примiрникiв комп’ютерних програм.
При виявленнi фактiв використання нелiцензiйних примiрникiв
комп’ютерних програм з’ясовуються причини й умови, якi привели
до встановлення цих програм, та вживаються заходи щодо припи
нення використання нелiцензiйних комп’ютерних програм.
6.2. Перевiрки дотримання навчальними закладами положень
цих Правил мають право здiйснювати центральнi i мiсцевi органи
управлiння освiтою, Державна iнспекцiя навчальних закладiв та
Державний департамент iнтелектуальної власностi МОН України.
Заступник голови
Державного департаменту
iнтелектуальної власностi
В. С. Дмитришин
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Лист Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 02.09.04 № 1/9444
Роз’яснення стосовно надання «Свiдоцтва про визнання
вiдповiдностi педагогiчним вимогам» комп’ютернiй технiцi
У зв’язку з необхiднiстю оснащення загальноосвiтнiх навчаль
них закладiв України комп’ютерною технiкою i програмним забез
печенням, що вiдповiдають єдиним педагогiчним, технiчним, санi
тарногiгiєнiчним та iншим вимогам, Мiнiстерство освiти i науки
роз’яснює:
1. Комп’ютерна технiка разом з комп’ютерними програмами,
що входять до її складу та використовуються у навчальному процесi
загальноосвiтнiх та професiйнотехнiчних навчальних закладiв,
є засобами навчання i повиннi вiдповiдати всiм загальним вимогам
до засобiв навчання (вiдповiднiсть навчальним програмам, вимогам
безпеки тощо). Особливу увагу слiд звертати на вiдповiднiсть ком
п’ютерних програм вимогам законодавства про авторське право. За
наявностi нелiцензiйних комп’ютерних програм слiд провести їх ле
галiзацiю.
Крiм того, засоби комп’ютерної технiки повиннi мати технiчнi
характеристики, якi забезпечують виконання навчальних комп’ю
терних програм, рекомендованих мiнiстерством для використання
у навчальному процесi.
Пiдтвердженням вiдповiдностi комп’ютерної технiки зазначе
ним вимогам є Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi педагогiчним
вимогам.
Свiдоцтво надається вiдповiдно до наказу Мiнiстерства освiти i на
уки України вiд 07.06.2001 р. № 440 «Про затвердження Порядку
надання навчальнiй лiтературi, засобам навчання i навчальному об
ладнанню грифiв та свiдоцтва Мiнiстерства освiти i науки України».
2. Свiдоцтво надається засобам комп’ютерної технiки, якi
освоєнi у виробництвi та мають зареєстрованi в установленому по
рядку технiчнi умови.
3. Для одержання Свiдоцтва виробник (постачальник) засобу
комп’ютерної технiки звертається з листомклопотанням про прове
дення експертизи до Науковометодичного центру органiзацiї роз
робки та виробництва засобiв навчання МОН України.
У листiклопотаннi зазначаються: повна назва виробу, вид та ад
ресацiя виробу (кому адресований засiб навчання, тип навчального
закладу вiдповiдно до освiтнього чи освiтньоквалiфiкацiйного
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рiвня, спецiалiзацiя), його вiдповiднiсть навчальнiй програмi iз за
значенням предмета чи курсу (дисциплiни), для якого призначений
засiб навчання, дотримання державних i галузевих стандартiв
i норм на вирiб.
До листа додаються у 3х примiрниках копiї таких документiв:
технiчнi умови (ТУ), паспорт (формуляр), експлуатацiйна докумен
тацiя, висновок органiв Мiнiстерства охорони здоров’я України про
вiдповiднiсть вимогам Державних санiтарних норм i правил
ДСанПiН 5.5.5.00998, сертифiкат вiдповiдностi УкрСЕПРО, вiдо
мостi про виробника або постачальника (назва пiдприємства, основ
на спецiалiзацiя, адреса, телефон, електронна пошта, прiзвище,
iм’я, по батьковi керiвника).
4. Комп’ютерна технiка, що використовується в навчальному
процесi, повинна мати Свiдоцтво незалежно вiд джерела фiнансу
вання її придбання (бюджетнi кошти, спонсорська допомога тощо).
Ця вимога не поширюється на комп’ютерну технiку, що використо
вується в адмiнiстративногосподарськiй дiяльностi.
Просимо це роз’яснення довести до вiдома керiвникiв районних
вiддiлiв освiти, загальноосвiтнiх i професiйнотехнiчних навчаль
них закладiв, тендерних комiтетiв, що вирiшують питання за
купiвлi комп’ютерної технiки, та постачальникiв.
Заступник мiнiстра
В. О. Огнев’юк

Назва
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РОЗДIЛ ІІ
САНIТАРНОГIГIЄНIЧНI ВИМОГИ ДО КАБIНЕТУ
Державнi санiтарнi правила i норми
ДСанПiН 5.5.6.00998 (витяг)
Влаштування та обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки
в навчальних закладах та режим працi учнiв
на персональних комп’ютерах
(Затверджено постановою Головного державного санiтарного
лiкаря України 30 грудня 1998 р. № 9)
І. Галузь застосування
Державнi санiтарнi правила i норми влаштування та обладнання
кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних закладах та режиму
працi учнiв на персональних комп’ютерах встановлюють гiгiєнiчнi
вимоги до примiщень та нормативи чинникiв, що створюються ком
п’ютерами при їх роботi; гiгiєнiчнi вимоги до проектування, виго
товлення i експлуатацiї вiтчизняних та експлуатацiї iмпортних пер
сональних комп’ютерiв, що застосовуються в навчальновиховному
процесi в закладах освiти рiзних форм власностi та iнших закладах,
що проводять комп’ютернi iгри для дiтей i пiдлiткiв.
П. Позначення та скорочення
ПК — персональний комп’ютер

СЕП — статичне електричне поле

ВМ — вiдеомонiтор

КПО — коефiцiєнт природнього
освiтлення

ЕПТ — електроннопроменевi
трубки
ЕМП — електромагнiтне поле
ЕП — електричне поле

ГДР — гранично допустимi рiвнi
ККТ — кабiнети комп’ютерної
технiки

1. Загальнi положення
1.1. Санiтарнi правила i норми влаштування та обладнання кабi
нетiв комп’ютерної технiки в навчальних закладах та режиму працi
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учнiв на персональних комп’ютерах (далi — Правила) встановлюють
нормативи фiзичних чинникiв, що створюються комп’ютерами при
їх роботi, та гiгiєнiчнi вимоги до проектування, виготовлення
i експлуатацiї вiтчизняних та експлуатацiї iмпортних персональних
комп’ютерiв, що застосовуються в навчальновиховному процесi.
1.2. Правила мiстять вимоги до умов розмiщення та обладнання
кабiнетiв i комп’ютерної технiки в навчальновиховних i поза
шкiльних закладах освiти, а також режиму працi дiтей i пiдлiткiв
на персональних комп’ютерах.
1.3. Правила поширюються на всi види персональних електрон
нообчислювальних машин i їх складових частин (вiдеомонiтори,
системнi блоки, клавiатуру, принтери тощо) та iгровi комплекси,
що сконструйованi на основi електроннопроменевих трубок.
1.4. Категорично забороняється використовувати в навчаль
новиховних закладах в якостi вiдеомонiтора ПК побутовi телевiзо
ри та вiдеомонiтори, що сконструйованi на телевiзiйних електрон
нопроменевих трубках.
1.5. Вимоги i нормативи Правил повиннi враховуватися при
розробцi та корегуваннi державних i галузевих стандартiв та iнших
керiвних документiв, що встановлюють технiчнi вимоги до персо
нального комп’ютера та його складових частин (вiдеомонiтора,
клавiатури, системного блоку, принтера, спецiальних меблiв та iн.).
1.6. Розробникам ПК та його складових частин вiтчизняного ви
робництва необхiдно дотримуватись державних, галузевих стан
дартiв, iнших керiвних документiв, технiчних умов (ТУ) та
технiчних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погодже
них з МОЗ України.
1.7. ПК та його складовi закордонного виробництва повиннi
мати сертифiкат країнивиробника i пiдлягають обов’язковiй сер
тифiкацiї закладами МОЗ України.
1.8. Вiдповiдальнiсть за обов’язкове дотримання встановлених
цими Правилами гiгiєнiчних вимог i нормативiв покладається на по
садових осiб, фахiвцiв органiзацiй i фiзичних осiб, що займаються
пiдприємницькою дiяльнiстю, розробкою, виробництвом, заку
пiвлею, реалiзацiєю i застосуванням персональних комп’ютерiв та
iгрових комплексiв з використанням комп’ютерiв. Вiдповiдальнiсть
несуть також фiзичнi особи та органiзацiї, що займаються проекту
ванням, будiвництвом, реконструкцiєю, оснащенням примiщень на
вчальновиховних закладiв всiх типiв i форм власностi (державнi,
вiдомчi, приватнi), призначених для експлуатацiї ПК.
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1.9. Проектна документацiя на будiвництво i реконструкцiю
навчальних примiщень для експлуатацiї ПК повинна бути по
годжена з органами Державного санепiдемнагляду України. Вiд
криття кабiнетiв обчислювальної технiки узгоджується з органами
держсанепiдемнагляду пiсля проведення необхiдних лабораторно
iнструментальних дослiджень. На кожний кабiнет комп’ютерної
технiки повинен заповнюватися санiтарний паспорт (додаток 1)
1.10. Керiвники навчальновиховних та позашкiльних закладiв
усiх типiв незалежно вiд форм пiдпорядкування i власностi зобов’я
занi привести робочi мiсця учнiв — користувачiв персональних ком
п’ютерiв, у вiдповiднiсть до вимог цих Правил.
1.11. Державний санiтарний епiдемiологiчний нагляд за вико
нанням цих Правил, гiгiєнiчна оцiнка на вiдповiднiсть робочих
мiсць, оснащених ПК, здiйснюється органами i закладами Держав
ної санiтарноепiдемiологiчної служби України та вiдповiдних на
уководослiдних установ МОЗ України.
1.12. Державний санiтарноепiдемiологiчний нагляд за новими
(модернiзованими) персональними комп’ютерами (призначеними
для дитячого контингенту користувачiв) здiйснюється на етапах їх
розробки, прийомки до виробництва, виробництва i надходження та
експлуатацiї в навчальновиховних закладах.
1.13. У разi порушення «Санiтарних норм i правил влаштування
i обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних закла
дах та режиму працi учнiв на персональних комп’ютерах» виннi
притягуються до дисциплiнарної, адмiнiстративної i кримiнальної
вiдповiдальностi згiдно iз Законом України «Про забезпечення санi
тарного та епiдемiчного благополуччя населення», ст. 10, 19, 20,
24, 40.
1.14. З уведенням в дiю цих СанПiН втрачають силу:
 Временные санитарногигиенические нормы и правила устро
йства, оборудования, содержания и режима работы на персональ
ных электронновычислительных машинах и видеодисплейных тер
миналах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных
классах всех типов средних учебных заведений № 514689 от
20.10.89 г. (МЗСССР);
 Гигиенические и эргономические условия организации ра
бочих мест и режима учебных занятий с применением средств вы
числительной техники в средней общеобразовательной школе.
Київ, МОЗ України, 30.10.1990 р. (методичнi рекомендацiї).
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2. Вимоги до примiщень та розташування
робочих мiсць з ПК
2.1. Примiщення, призначенi для роботи з ПК, повиннi мати
природне освiтлення. Орiєнтацiя вiкон повинна бути на пiвнiч або
пiвнiчний схiд, вiкна повиннi мати жалюзi, якi можна регулювати,
або штори.
2.2. Не дозволяється розмiщувати кабiнети обчислювальної те
хнiки в пiдвальних примiщеннях будинкiв.
2.3. Кабiнети, обладнанi комп’ютерною технiкою, в навчальних
закладах повиннi розмiщуватись в окремих примiщеннях з природ
ним освiтленням та органiзованим обмiном повiтря.
Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не
менше 6,0 кв. м, об’єм — не менше 20 куб. м. Площа навчальних
примiщень з ПК повинна розраховуватися на пiвкласу учнiв, але не
бiльш як 12 осiб.
2.4. Стiни, стеля i пiдлога та обладнання кабiнетiв комп’ютерної
технiки повиннi мати покриття iз матерiалiв з матовою фактурою
з коефiцiєнтом вiдбиття: стiн — 40–50 %, стелi — 70–80 %, пiдло
ги — 20–30 %, предметiв обладнання — 40–60 % (робочого столу —
40–50 %, корпуса дисплею та клавiатури — 30–50 %, шаф та сте
лажiв — 40–60 %).
2.5. Поверхня пiдлоги повинна мати антистатичне покриття та
бути зручною для вологого прибирання.
2.6. Забороняється використовувати для оздоблення iнтер’єру
примiщень комп’ютерних класiв полiмернi матерiали (дерев’я
ностружковi плити, шпалери, що придатнi для миття, плiвковi та
рулоннi синтетичнi матерiали, шаровий паперовий пластик та iн.),
що видiляють у повiтря шкiдливi хiмiчнi речовини, якi перевищу
ють гранично допустимi концентрацiї.
Вмiст шкiдливих хiмiчних речовин у повiтрi дошкiльних та на
вчальних примiщень з комп’ютерною технiкою не повинен переви
щувати середньодобовi концентрацiї, що наводяться в «Перелiку
гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин в ат
мосферному повiтрi населених пунктiв» № 308684 вiд 27.08.84 р.
та доповненнях до нього, якi затвердженi Мiнiстерством охорони
здоров’я.
2.7. Пiд час будiвництва нових i реконструкцiї дiючих загально
освiтнiх шкiл, середнiх спецiальних i вищих навчальних закладiв
висота примiщень (вiд пiдлоги до стелi), в яких передбачено вико
ристання персональних комп’ютерiв у навчальному процесi, повин
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на бути не менше нiж 3,6 м, а площа на одне робоче мiсце — 6 м2
(ДБН В 2.2397).
3. Вимоги до освiтлення примiщень та робочих мiсць
3.1. Примiщення з ПК повиннi мати природне та штучне
освiтлення.
3.2. Природне освiтлення повинно вiдповiдати вимогам ДБН В
2.2397 «Будинки та споруди навчальних закладiв».
3.3. Штучне освiтлення в примiщеннях з ПК повинно здiйсню
ватися системою загального освiтлення.
Як джерела свiтла при штучному освiтленнi повиннi застосову
ватися переважно люмiнесцентнi лампи.
3.4. Штучне освiтлення повинно забезпечувати на робочих
мiсцях у кабiнетах та класах з ПК освiтленiсть не нижчу, а на екра
нах дисплеїв — не вищу за наведені в таблицi 1.
Таблиця 1
Норми освiтленостi в кабiнетах i класах з ПК
Характеристика ро
боти

Робоча по
верхня

Пло
щина

Освiтле
нiсть, лк

В

200

не вище

Клавiатура

Г

400

не нижче

Стiл

Г

400

не нижче

Екран

В

200

не вище

Клавiатура

Г

400

не нижче

Стiл

Г

500

не нижче

Дошка

В

500

не нижче

Пiдлога

Г

100

Екран
Робота переважно
з екранами дисплеїв
ПК (50 % робочого
часу)

Робота переважно
з документами
(з екранами дис
плеїв ПК менше
50% робочого часу)

Проходи основнi

Примiтка

Примiтка: В — вертикальна площина, Г — горизонтальна площина.

3.5. Загальне освiтлення повинно бути виконано у виглядi
суцiльних або переривчастих лiнiй свiтильникiв.
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3.6. Для загального освiтлення припустимо застосування свi
тильникiв таких класiв свiтлорозподiлу: П (прямого свiтла), В (пе
реважно вiдбитого свiтла). Застосування свiтильникiв без розсiю
вачiв та екранувальних ґратiв заборонено.
3.7. Яскравiсть свiтильникiв загального освiтлення в зонi кутiв
випромiнювання вiд 50° до 90° з вертикаллю в поздовжнiй та попе
речнiй площинах повинна складати не бiльше 200 кд/кв. м, захис
ний кут свiтильникiв повинен бути не менше 40°.
3.8. Коефiцiєнт запасу (Кз) для освiтлювальних установок за
гального освiтлення дорiвнює 1,4.
3.9. Необхiдно проводити чищення вiконного скла та свiтиль
никiв не менше двох разiв на рiк, а також замiну перегорiлих ламп
у мiру їх виходу з ладу.
3.10. У класах та кабiнетах з ПК слiд обмежити нерiвномiрнiсть
розподiлу яскравостi в полi зору учнiв. Спiввiдношення яскравостi
мiж робочим екраном та близьким оточенням (стiл, зошити, по
сiбники i т. iн.) не повинно перевищувати 5 : 1, мiж поверхнями ро
бочого екрану й оточенням (стiл, обладнання) —10 : 1.
3.11. Величина коефiцiєнту пульсацiї освiтленостi не повинна
перевищувати 5 %. Газорозряднi лампи повиннi застосовуватись
у свiтильниках загального та мiсцевого освiтлення з високочастот
ними пускорегулювальним апаратами (ВЧПРА).
3.12. Необхiдно передбачити обмеження прямої близькостi вiд
джерел природного та штучного освiтлення.
Яскравiсть великих поверхонь (вiкна, свiтильники i т. iн.), що
знаходяться у полi зору, не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.
Показник освiтленостi для джерел штучного освiтлення в кабi
нетах та класах iз ВДТ не повинен бути бiльше нiж 20, показник
дискомфорту — не бiльше вiд 40.
Мiрою захисту вiд прямої близькостi має бути зниження яскра
востi видимої частини джерел свiтла шляхом застосування спецi
альних розсiювачiв, вiдбивачiв та iнших свiтлозахисних пристроїв,
а також правильне розмiщення робочих мiсць вiдносно джерел
свiтла.
3.13. Повиннi передбачатися заходи щодо обмеження вiдбитої
близькостi на робочих поверхнях (екран, стiл, клавiатура).
Яскравiсть полискiв на екранi не повинна перевищувати
60 кд/кв. м. Яскравiсть стелi пiд час застосування системи вiдбито
го освiтлення не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.
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4. Вимоги, що забезпечують захист учня вiд впливу
iонiзувальних та неiонiзувальних електромагнiтних
полiв та випромiнювань
4.1. Вiдеомонiтори на електроннопроменевих трубках (ЕПТ) мо
жуть бути потенцiйними джерелами гiгiєнiчно значимих рiвнiв елек
тромагнiтних випромiнювань у дiапазонi частот 50 Гц — 300 МГц
i статичного електричного поля.
4.2. Напруженiсть ЕМП у дiапазонi 30 КГц — 300 МГц на вiд
станi 0,3 м вiд усiх поверхонь вiдеомонiтора не повинна перевищу
вати значень, наведених у таблицi 2.
Таблиця 2
Частота електромагнiтного
випромiнювання

Гранично допустимий рiвень*

50 Гц

500 В/м

30–300 КГц

25 В/м

0,3–3 МГц

15В/М

3–300 МГц

ЗВ/м

* Наведенi в таблицi гранично допустимi рiвнi (ГДР) використовують
ся до 31.12.2000 р.

4.3. Вимоги п.п. 4.3.1–4.3.5 уводяться в дiю з 01.01.2001 р.
4.3.1. Напруженiсть електромагнiтного поля на вiдстанi 0,5 м
вiд будьякої поверхнi вiдеомонiтора не повинна перевищувати гра
нично допустимих рiвнiв (ГДР), якi наведенi у табл. 3.
Таблиця 3
Дiапазон частот

ГДР електричного
поля, В/м

ГДР магнiтного поля,
нТл

5 Гц–2кГц

25

250

2КГц~400КГц

25

3 МГц–30 МГц

25.

4.3.2. Пiд час проведення вимiрювань рiвнiв електричного поля
точки вимiрiв повиннi бути розташованi навколо вiдеомонiтора по
колу з центром посерединi дисплея. Вiдстань вiд умовної поверхнi
ВМ до тестового зонду (антени вимiрювального приладу) повинна
дорiвнювати 50 см. У дiапазонi 5 Гц–2 КГц вимiрювання необхiдно
проводити в точцi, розташованiй прямо перед поверхнею дисплея.
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У дiапазонах 2 КГц–400 КГц та 3 МГц–30 МГц вимiрювання не
обхiдно проводити в чотирьох точках з iнтервалом 90°.
Пiд час вимiрювання електричного i магнiтного поля екран дис
плея необхiдно заповнити лiтерою «Н» у бiлому вiдображеннi на
чорному фонi (чи навпаки).
4.3.3. Вимiрювання електричного i магнiтного поля, створюва
ного вiдеомонiторами, повиннi проводитись у спецiальних при
мiщеннях (у радiочастотних безехових камерах) випробувальних
лабораторiй. Фоновi рiвнi електромагнiтного поля в цих примiщен
нях повиннi: за електричною складовою не досягати 2 В/м у дiапа
зонi частот вiд 5 Гц до 2 Кгц та 0,2 В/м у дiапазонах частот 2 Кгц —
400 Кгц та 3 Мгц — 30 Мгц; за магнiтною складовою не досягати
40 нТл в дiапазонi частот 50 Гц — 2 Кгц та 5 нТл в дiапазонах частот
2 Кгц — 400 Кгц i 3 Мгц — 30 Мгц.
4.3.4. Контроль рiвнiв електромагнiтного випромiнювання вiде
одисплейних термiналiв, ПК та iнших електронних дисплейних
приладiв виконується:
 виробником пiд час проведення перевiрки якостi кожного вiде
одисплейного термiналу;
 установами санiтарноепiдемiологiчної служби Мiнiстерства
охорони здоров’я України, що пройшли атестацiю з фiзичних фак
торiв у Комiтетi з питань гiгiєнiчного регламентування МОЗ
України, пiд час проведення вибiркового санiтарного нагляду за
вiдеодисплейною технiкою заводувиробника та ввезення в Україну
iмпортної продукцiї;
 майстернями, що ремонтують вiдеодисплейну технiку, перед
здачею останньої замовнику.
З метою запобiгання шкiдливому впливу чинникiв, пов’язаних
iз застосуванням вiдеотермiналiв та ПК, на здоров’я дiтей та
пiдлiткiв вищевказанi вироби, що виготовляються в Українi та
iмпортуються, обов’язково пiдлягають державнiй санiтар
ногiгiєнiчнiй експертизi на вiдповiднiсть вимогам цих Санiтарних
норм та правил.
4.4. Середня напруженiсть статичного електричного поля (СЕП)
вiдеомонiтора на умовнiй поверхнi обличчя користувача шкiльного
вiку середнiх антропометричних даних на вiдстанi вiд екрана 0,30 м
на осi, нормальнiй до поверхнi екрана, яка проходить через його
центр, за вiдносної вологостi повiтря не бiльш нiж 30 %, не повинна
перевищувати 7 кВ/м за тривалостi роботи з ВМ, що не перевищує
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6. Вимоги, що забезпечують захист учня
вiд шуму та вiбрацiї
6.1. Шум, що створюється роботою ПК у класах, умовно можна
вiднести до постiйного.
6.2. Параметрами постiйного шуму, що пiдлягають нормуван
ню, є рiвнi звукового тиску 8 дБ в октавних смугах частот iз серед
ньогеометричними частотами 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000, 8000 Гц, рiвнi звуку 8 дБА. Допустимi значення октав
них рiвнiв звукового тиску, рiвнiв звуку на робочих мiсцях у при
мiщеннях кабiнетiв комп’ютерної технiки слiд приймати згiдно
з табл. 4.
Таблиця 4
Рiвнi звукового тиску, дБ, в октавних смугах час Рiвнi
Призна
тот iз середньогеометричними частотами, Гц
зву
чення при
ку,
мiщення
та умови 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА
1. Навча
льнi кабi
нети (без
роботи ПК)

–

–

63

52

45

39

35

32

30

28

40

2. Навча
льнi кабi
нети без
роботи ПК

85

75

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Класи комп’ютерної технiки рекомендується обладнувати ПЕОМ,
корегований рiвень звукової потужностi яких не перевищує 45 дБА.
6.3. Вiбрацiя на робочих мiсцях, що створюється ПЕОМ, не по
винна бути вищою вiд значень, якi представленi в табл. 5.
Таблиця 5
Гранично допустимi рiвнi вiбрацiї на робочому мiсцi, дБ
Нормований пара
метр

Середньогеометричнi часто Коректованi та еквi
ти октавних смуг, Гц
валентнi коректованi
рiвнi, в дБ W
2
4 8 16 31,5 63

Вiброшвидкiсть

79 73 67 67

67

67

72

Вiброприскорення

25 25 25 31

37

43

30
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7. Вимоги до візуальних ергономічних параметрів
і конструкції персональних комп’ютерів*
7.1. Візуальні ергономічні параметри відеомоніторів повинні за
довольняти вимоги даних ДСанПіН за проектної відстані спостере
ження від 400 до 800 мм та за зовнішньої освітленості екрана до
250 Лк.
7.2. Розміри поля зображення (B — вертикаль, H — горизон
таль) вибираються з ергономічних міркувань та умов застосування
відеомоніторів. При цьому круговий розмір поля зображення по
кожній осі координат не повинен перебільшувати 60°.
7.3. Ширина горизонтальної (л. г.) та вертикальної (л. в.) лінії
або розміри (ширина, d а.в. , та висота, d а.г. ) променевої цятки залеж
но від адресованості та значень растрових одиниць по вертикалі
(Sа.в. ) та по горизонталі (Sа.г. ) повинні відповідати співвідношенням
табл. 6 та 7.
Примітка. Растрові одиниці по кожній осі координат ( Sа.в. ;Sа.г. )
пов’язані з розмірами поля зображення ( B;H ) та адресованністю

( A в. ; A г. ) наступним чином:

Sа.г. =

B
H
; Sа.в. =
.
A г.
A в.
Таблиця 6

Адресованість
поля зображення,
по горизонталі по
зицій
Менше ніж 321

Співвідношення між шириною вертикальної
лінії (або променевої цятки) та растровою оди
ницею по горизонталі
0,5 ⋅ Sа.г. < Bл.в. < 1,2 ⋅ Sа.г.
0,5 ⋅ Sа.г. < dц.г. < 1,2 ⋅ Sа.г.

Від 321 до 719
включно

Для одноколірних дисплеїв:
0,75 ⋅ Sа.г. < Bл.в. < 1,5 ⋅ Sа.г.
0,75 ⋅ Sа.г. < dц.г. < 1,5 ⋅ Sа.г.
Для багатоколірних дисплеїв:
0,75 ⋅ Sа.г. < Bл.в. < 1,8 ⋅ Sа.г.
0,75 ⋅ Sа.г. < dц.г. < 1,8 ⋅ Sа.г.

Від 720 до 1024

1,3 ⋅ Sа.г. < Bл.в. < 2 ⋅ Sа.г.
1,3 ⋅ Sа.г. < dц.г. < 2 ⋅ Sа.г.

* Терміни та означення цього розділу наведено в додатку 2.
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Таблиця 7
Адресованість
поля зображення,
по вертикалі позицій

Співвідношення між шириною горизонталь
ної лінії (або висотою променевої цятки)
та растровою одиницею по вертикалі
0,5 ⋅ Sа.в. < Bл.г. < 1,2 ⋅ Sа.в.

Менше ніж 351

0,5 ⋅ Sа.в. < dц.в. < 1,2 ⋅ Sа.в.
Від 351 до 479 включно Для одноколірних дисплеїв:
0,75 ⋅ Sа.в. < Bл.г. < 1,5 ⋅ Sа.в.
0,75 ⋅ Sа.в. < dц.в. < 1,5 ⋅ Sа.в.
Для багатоколірних дисплеїв:
0,75 ⋅ Sа.в. < Bл.г. < 1,8 ⋅ Sа.в.
0,75 ⋅ Sа.в. < dц.в. < 1,8 ⋅ Sа.в.
1,3 ⋅ Sа.в. < Bл.г. < 2 ⋅ Sа.в.

Від 480 до 768

1,3 ⋅ Sа.в. < dц.в. < 2 ⋅ Sа.в.

7.4. Значення максимальної яскравості поля зображення та мак
симального контрасту яскравості залежно від коефіцієнта дифузно
го відбиття екрана повинні відповідати табл. 8.
Таблиця 8
Максимальний контраст
Максимальна
Коефіцієнт
яскравості (контрастне
яскравість поля
дифузного відбиття
зображення, Кд/кв. м відношення), відн. од.
екрана, відн. од.
не менше
не менше
0,12 і менше

35

3,7

0,15

42

3,5

0,20

50

3,2

0,25

50

3,1

0,30

75

3,0

0,35

85

3,0

0,40

95

3,0

0,45

110

3,0

0,50

120

3,0

7.5. Повинна бути забезпечена можливість регулювання корис
тувачем яскравості поля зображення від максимальної (п. 7.4) до
значення, яке складає не більша ніж половину від значення макси
мальної яскравості.
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7.6. Нерівномірність яскравості поля зображення не повинна пе
ребільшувати 1,7.
7.7. Частота регенерації зображень повинна бути такою, щоб ме
рехтіння не сприймали 90 % користувачів за позитивного контрас
ту зображення.
7.8. Амплітуда дрижання зображення не повинна перебільшува
ти 0,1 мм по кожній осі координат.
7.9. У багатоколірних відеомоніторах незведення променів по
винно бути не більш ніж 0,5 мм у центральному колі і діаметром,
який дорівнює висоті поля зображення, та не більш ніж 0,7 мм
у решті частин поля зображення.
7.10. Допустимі й рекомендовані розміри великих літер повинні
відповідати значенням, які наведені в табл. 9.
Таблиця 9
Вік (клас) учня — корис
тувача відеомонітора

Кутовий розмір (висота) велика літер,
цифр, кутових хвилин
граничний (не менше)

рекомендований

6–7 років (1 клас)

45

50–70

7–8 років (2 клас)

35

40–60

8–10 років (3–4 класи)

28

30–40

11–15 років (5–7 класи)

22

25–32

16–18 років і старше
(8–10 класи, студенти)

16

22–30

Рекомендується використовувати відеомонітори, конструкція
яких допускає в умовах експлуатації зміну розмірів відображення
знаків у межах значень, наведених у табл. 9.
7.11. Конструкція настільних відеомоніторів (не вмонтованих
в іншу апаратуру) повинна забезпечувати можливість повороту їх
корпуса відносно вертикальної осі на кут, не менший від +30°, та
зміну кута нахилу екрана відеомонітора відносної вертикальної
площини в інтервалі від –5° (уперед) до +15° (назад), не менше.
8. Вимоги до обладнання та органiзацiї робочого мiсця
8.1. При конструюваннi ПК та органiзацiї робочого мiсця учня, об
ладнаного вiдеомонiтором, слiд забезпечити вiдповiднiсть конструкцiї
елементiв робочого мiсця та їх взаємного розташування ергономiчним
вимогам з урахуванням характеру дiяльностi, комплексностi технiч
них засобiв, форм органiзацiї працi, морфофункцiональних та росто
вiкових особливостей дiтей та пiдлiткiв.
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8.2. Основним обладнанням робочого мiсця з ПК є вiдеомонiтор,
клавiатура, робочий стiл, стiлець (крiсло), допомiжним — пюпiтр,
пiдставка для нiг та iн.
8.3. Екран вiдеомонiтора ПК залежно вiд висоти символiв реко
мендовано розмiщувати на вiдстанi 400–800 мм вiд очей користувача.
Для забезпечення точного та швидкого читання iнформацiї в зо
нi найкращого бачення площина екрана вiдеомонiтора повинна бути
перпендикулярною нормальнiй лiнiї зору. При цьому повинна бути
передбачена можливiсть перемiщення вiдеомонiтора навколо верти
кальної осi в межах ±30° (справа налiво) та нахилу вперед до 85°
i назад до 105° iз фiксацiєю в цьому положеннi.
8.4. Клавiатура повинна бути зручною для виконання роботи
двома руками, конструктивно вiдокремлена вiд монiтора для забез
печення можливостi її оптимального розташування та прийняття
рацiональної робочої пози.
Висота клавiатури на рiвнi середнього ряду не повинна перевищу
вати 30 мм. Клавiатуру слiд розташовувати на поверхнi столу на вiд
станi 100–300 мм вiд краю, який повернутий до користувача. Кут на
хилу до панелi клавiатури має знаходитися в межах вiд 5° до 15°.
8.5. Конструкцiя робочого столу повинна забезпечувати мож
ливiсть оптимального розташування на робочiй поверхнi обладнан
ня, при цьому треба враховувати його кiлькiсть та конструктивнi
особливостi (розмiр монiтора, клавiатури, пюпiтра та iн.) та харак
теру роботи, що виконується.
8.5.1. У процесi занять учнiв iз ПК слiд застосовувати спецiальнi
столи для ПК, якi складаються з двох горизонтальних поверхонь:
одна розмiрами 700 × 800 (600) мм — для клавiатури i посiбникiв
(тобто стiл), а друга розмiрами 800 × 350 — пiдставка для вiдеомон
iтора. Обидвi поверхнi повиннi регулюватися по висотi в межах
460–760 мм. За вiдсутностi спецiальних меблiв допускається засто
совувати типовi учнiвськi столи, якi призначенi для шести ростових
груп: № 1 — 1000–1150 мм, № 2 — 1151–1300 мм, № 3 —
1301–1450 мм, № 4 — 1451–1600 мм, № 5 — 1601–1750 мм, № 6 —
бiльше 1750 мм з висотою столешниць вiдповiдно 460 мм, 520 мм,
580 мм, 640 мм, 700 мм, 760 мм.
8.5.2. Ширина i глибина робочої поверхнi столу повинна забезпе
чувати можливiсть виконання трудових операцiй у межах зони до
сяжностi моторного поля, кращими модульними розмiрами столу, на
основi яких розраховуються конструктивнi розмiри, слiд вважати
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ширину 600, 800, 1000, 1200 та 1400 мм, глибину — 800 та 600 мм
при висотi столу 725 мм (за умови, що висота не регулюється).
Столи, якi розрахованi на одного учня для роботи з ПК, повиннi
мати ширину не менше нiж 700 мм, глибину — 600–800 мм.
8.6. Конструкцiя робочого стiльця (крiсла) повинна забезпечува
ти пiдтримку рацiональної пози пiд час виконання основних вироб
ничих операцiй, створювати умови для змiни пози з метою знижен
ня статичного напруження м’язiв шийноплечової областi i спини та
попередження втоми.
8.6.1. Для занять школярiв слiд використовувати стiльцi, якi
мають поверхню сидiння 260 мм, 300 мм, 340 мм, 380 мм, 420 мм,
460 мм, вiдповiдно до ростових груп, вказаних у п. 8.5.1., або вико
ристовувати стiлець, висота поверхнi сидiння якого регулюється
в межах 260–460 мм.
8.6.2. Ширина сидiння стiльця для занять школярiв з ПК по
винна бути 250 мм, 290 мм, 320 мм, 340 мм i 360 мм; глибина —
260 мм, 290 мм, 330 мм, 360 мм, 380 мм i 400 мм, вiдповiдно до рос
тових груп, якi вказанi в п. 8.5.1. Поверхня сидiння повинна бути
плоскою, переднiй край закруглений. Доцiльно передбачити мож
ливiсть змiни кута нахилу поверхнi вiд 15° наперед i до 5° назад.
8.6.3. Опорна поверхня стiнки стiльця повинна мати висоту
300±20 мм, ширину — не менше нiж 380 мм та радiус кривизни го
ризонтальної поверхнi — 400 мм. Кут нахилу стiнки у вертикальнiй
площинi повинен регулюватися в межах 0–30 градусiв вiд верти
кального положення. Вiдстань спинки вiд переднього краю сидiння
повинна регулюватися в межах 260–400 мм.
9. Вимоги до органiзацiї режиму працi учнiв
на персональних комп’ютерах
9.1. До занять з ПК учнi повиннi бути допущенi пiсля iнструкта
жу з технiки безпеки.
9.2. Рацiональний режим навчальних занять учнiв передбачає
додержання регламентованої тривалостi безперервної роботи з ПК,
регламентованих перерв i їх активне проведення. Сигнали про поча
ток перерви слiд подавати на екранi ВДМ. Робота з ПК повинна про
водитися в iндивiдуальному режимi.
9.2.1. Безперервна робота з екраном ПК повинна бути:
 для учнiв 10–11 класiв на 1й годинi занять до 30 хв, на 2й го
динi занять — 20 хв;
 для учнiв 8–9 класiв — 20–25 хв; для учнiв 6–7 класiв — до 20 хв;
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 для учнiв 2–5 класiв — 15 хв.
9.2.2. Для навчання дiтей 6 рокiв роботi з ПК безперервне занят
тя в iндивiдуальному ритмi не повинно бути бiльше нiж 10 хвилин.
9.2.3. Пiсля безперервної роботи з екраном ВМ повиннi проводи
ти протягом 1,5–2 хв вправи для профiлактики зорової втоми, через
45 хв роботи з використанням комп’ютерiв — фiзичнi вправи для
профiлактики загальної втоми.
9.2.4. Безперервна робота з ПК учнiв 10–11 класiв за спарених
урокiв повинна бути не бiльше нiж 25–30 хв на першому уроцi,
15–20 хв — на другому.
9.2.5. Для учнiв 10–11 класiв дозволяється варiант органiзацiї
занять з основ iнформатики та обчислювальної технiки, за якого пе
редбачається одна академiчна година — теоретичних занять, друга
година — практичних занять. Практичнi заняття мiстять:
 безперервну роботу з екраном ПК — 25–30 хв;
 виконання комплексу вправ для профiлактики зорової i ста
тичної втоми — 5 хв;
 продовження роботи з комп’ютером до кiнця занять — 15–10 хв.
9.4. Пiд час навчання учнiв старших класiв програмуванню
з використанням ПК в навчальновиробничому комбiнатi 50 % часу
слiд вiдводити теоретичним заняттям, 50 % — практичним. Безпе
рервна тривалiсть роботи школярiв з ВМ пiд час занять повинна
вiдповiдати п. 9.3.1.
9.4.1. Пiд час проведення занять з учнями старших класiв доз
воляється застосування апаратних засобiв вiртуальної реальностi,
що мають дозвiл органiв Державної санепiдемслужби на викорис
тання їх у навчальновиховному процесi.
9.4.2. Пiд час проведення виробничої практики учнiв необхiдно
через кожнi 20–25 хв роботи з ПК проводити вправи для профiлак
тики зорової втоми, через 45 хв роботи на перервi — вправи для про
фiлактики загальної втоми.
9.5. Заняття в гуртках програмування з використанням ПК про
водити не ранiше нiж через годину пiсля закiнчення навчальних за
нять у школi. Цей час вiдводиться для обiду та вiдпочинку учнiв.
9.5.1. Заняття в гуртках програмування проводяться не частiше
нiж два рази на тиждень, тривалiсть яких не перевищує: для учнiв
7–10 рокiв — 45 хв; 11–13 рокiв — 60 хв. Робота учнiв з ПК повин
на проводитися в iндивiдуальному ритмi.
9.5.2. Для профiлактики втоми школярiв посеред заняття не
обхiдно проводити перерву тривалiстю не менше нiж 10 хв, пiд час
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якої органiзовувати фiзичнi вправи, в тому числi й гiмнастику для
очей i руховi iгри.
9.5.3. Комп’ютернi iгри з нав’язаним ритмом роботи швидше
викликають втому порiвняно з програмуванням i повиннi проводи
тися в гуртках не частiше нiж 1–2 рази на тиждень тривалiстю до
10 хв — для дiтей молодшого шкiльного вiку i до 15 хв — для дiтей
середнього i старшого шкiльного вiку.
9.6. У перiод шкiльних канiкул органiзуються заняття в шко
лах «Юних програмiстiв» тривалiстю вiд 2х до 4х тижнiв. Санiтар
ногiгiєнiчнi умови та органiзацiя режиму дня в школах «Юних
програмiстiв» повиннi вiдповiдати нормативам дитячих поза
шкiльних закладiв.
9.6.1. Заняття з ПК у школах «Юних програмiстiв» допустимо
не частiше нiж 6 разiв на тиждень, 7й день вiдводиться для повного
вiдпочинку з виключенням роботи за екраном ВМ.
9.6.2. Загальна тривалiсть роботи з ПК пiд час канiкул повинна
бути обмежена протягом дня:
 для школярiв 8–10 рокiв — 1 заняття 45 хв;
 для школярiв 11–13 рокiв — 2 заняття по 45 хв;
 для школярiв 14–16 рокiв — 3 заняття по 45 хв.
9.6.3. Регламентованi перерви для вiдпочинку пiд час канiкул слiд
проводити протягом 5 хв через кожнi 20 хв роботи i протягом 10–15 хв
через кожнi 45 хв роботи. Перерви слiд проводити на вiдкритому по
вiтрi із включенням рухових i фiзкультурноспортивних iгор.
9.6.4. Заняття з ПК у школах «Юних програмiстiв» для учнiв
10 рокiв слiд проводити в ранковi години, для учнiв 11–13 рокiв —
одне заняття проводити в першiй половинi дня i одне — у другiй,
для учнiв 14–16 рокiв два заняття проводити в першiй половинi дня
i одне — у другiй.
9.6.5. У школах «Юних програмiстiв» комп’ютернi iгри слiд
проводити не бiльше одного разу в день iз тривалiстю не бiльше нiж
10 хв для дiтей молодшого шкiльного вiку i 20 хв для дiтей серед
нього i старшого шкiльного вiку. Не рекомендується проводити
комп’ютернi iгри перед сном.
9.7. Показання до занять з ПК i режиму роботи дiтям шкiльного вi
ку з аномалiями рефракцiї повиннi встановлюватись офтальмологом.
9.8. Заняття з ПК повиннi проводитися лише в присутностi пе
дагога. Педагог, який має вищу педагогiчну освiту i пройшов
iнструктаж з технiки безпеки пiд час роботи з ПК, несе вiдповi
дальнiсть за безпеку дiтей.

60

Шкільний кабінет інформатики

Додаток 1
Санiтарний паспорт кабiнету комп’ютерної технiки
1. Паспортна частина
Школа _______________________________________________
Адреса: м. _________________ вул. _______________________
Будинок № _________________ район _____________________
Побудована: за типовим проектом — 1, у пристосованiй бу
довi — 2__
Розташована: у серединi кварталу — 1, бiля дороги — 2 _______
Рiк побудови ________
Кiлькiсть поверхiв ______
2. Санiтарногiгiєнiчнi умови примiщення
Кабiнет комп’ютерної технiки: глибина (ширина) ________ м,
довжина ________ м, висота ________ м, площа ________ кв. м, ку
батура _________, поверх ________ м, орiєнтацiя вiкон: пiвнiч — 1,
пiвдень — 2, схiд — 3, захiд — 4, пiвденнозахiдна — 5, пiвнiчноза
хiдна — 6, пiвденносхiдна — 7, пiвнiчносхiдна — 8 ___________.
Фарбування стiн ______
Фарбування дошки ______
Матерiали для оздоблення стiн: олiйна фарба — 1, крейда чи
вапно — 2, дерев’янi панелi — 3, синтетичнi матерiали — 4
_________________________________________________________
Пiдлога покрита: фарбою — 1, мастикою — 2 _______________
Наявнiсть штор на вiкнах: так — 1, нi — 2 __________________
Колiр штор: свiтлi тони — 1, темнi тони — 2 ________________
Вентиляцiя: природна — 1, штучна — 2, змiшана — 3 ________
Примусова: так — 1, нi — 2 _____________________________
Тип примусової вент. ___________________________________
Приток через: фiранки — 1, фрамуги — 2, канали — 3 ________
Кiлькiсть каналiв ________________________________ шт.
Площа каналiв __________________________________ кв. м
Швидкiсть повiтря у витяжному каналi (показн. анемометра)
Початковi значення ____________________________________
Кiнцевi значення ______________________________________
Температура повiтря: точка № 1 (висота 0,2 м _________)
вн. кут.
(висота 1,5 м _________)
точка № 2 (висота 0,2 м _________)
середина
(висота 1,5 м _________)
точка № 3 (висота 0,2 м _________)

Роздiл ІІ. Санiтарногiгiєнiчнi вимоги до кабiнету

61

зовн. кут.
(висота 1,5 м _________)
Показання вологого термометра:
точка № 1 (висота 0,2 м _________)
вн. кут.
(висота 1,5 м _________)
точка № 2 (висота 0,2 м _________)
середина
(висота 1,5 м _________)
точка № 3 (висота 0,2 м _________)
зовн. кут.
(висота 1,5 м _________)
Вiдносна вологiсть повiтря:
точка № 1 (Н — 0,2 м ____ Н — 1,5 м ____)
вн. кут.
точка № 2 (Н — 0,2 м ____ Н — 1,5 м ____)
середина
точка № 3 (Н — 0,2 м ____ Н — 1,5 м ____)
зов. кут.
Освiтлення: природне — 1, штучне — 2, змiшане — 3 ________
Загальна площа свiтлоносних поверхонь _______________ кв. м
КПО % ______________________________________________
Свiт. коефiцiєнт _______________________________________
Штучне освiтлення ____________________________________
Типи свiтильникiв ______________________________________
Лампи люмiнесцентнi — 1, лампи розжарювання — 2 ________
Загальне освiтлення: рiвномiрн. — 1, локал. — 2, комб. — 3 ___
Питома потужнiсть свiтильникiв __________________ ВТ/м кв.
Розмiщення свiтильникiв вiдносно екрана __________________
______________________________________________________
Висота пiдвiсу свiтильникiв _________
Освiтлення мiсць на робочих мiсцях:
№ 1 _____________ № 2 _____________ № 3 _____________
№ 4 _____________ № 5 _____________ № 6 _____________
№ 7 _____________ № 8 _____________ № 9 _____________
№ 10 ____________ № 11 ____________ № 12 ____________
Освiтлення на вулицi____________________ LX
Освiтлення штучн. на роб. мiсцях: пiд час роботи — 1,
коли вiдсутнi учнi — 2:
№ 1 _____________ № 2 _____________ № 3 _____________
№ 4 _____________ № 5 _____________ № 6 _____________
№ 7 _____________ № 8 _____________ № 9 _____________
№ 10 ____________ № 11 ____________ № 12 ____________
Рiвень шуму в ДБ_______________________
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3. Органiзацiя робочих мiсць
Кiлькiсть комп’ютерiв ___________ шт.
Тип ЕOМ _________________
Тип вiдеомонiтора _______________
Кiлькiсть робочих мiсць ___________
Розмiщення ПК: периметральне чи iнший варiант
Працюють: iндивiдуально — 1, удвох — 2, бiльше — 3 ________
Стiл, висота ______ м, ширина _______ м, довжина ________ м
Стiльцi: висота __________ м, ширина сидiння ____________ м
Висота спинки вiд пiдлоги _______ м, кут нахилу спинки _____
Можливiсть регулювання висоти сидiння: так — 1, нi — 2 _____
Можливiсть регулювання вiдстанi сидiння вiд столу:
так — 1, нi — 2 _______
Вiдстань очей до екрана _________ см
Кут зору __________ градусiв.
Клавiатура розмiщена окремо — так — 1, нi — 2 ___________
4. Режим роботи кабiнету
Якi класи навчаються ____________
Кiлькiсть учнiв, якi одночасно навчаються в кабiнетi _________
У тому числi з теоретичною частиною ______________________
Скiльки часу учнi навчаються за вiдеомонiтором:
протягом уроку __________ хв.
протягом дня ___________ хв.
протягом тижня _________ хв.
Скiльки часу учнi проводять у кабiнетi комп’ютерної технiки:
протягом дня ____________ хв.
протягом тижня _________ хв.
Наявнiсть факультативiв у кабiнетi комп’ютерної технiки.
Якi класи:
початковi — 1, середнi — 2, старшi — 3 ____________________
протягом якого часу, у годинах ___________________________
Обстеження проведене:
Дата i час обстеження ________________________
Пiдпис, посада ______________________________
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Додаток 2
Термiни та означення до роздiлу 7 (за ДСТУ 257484)
(Вiзуальний)
вiдеомонiтор

Пристрiй або комплекс, призначення для автома
тичного подання даних у виглядi зручної для зоро
вого сприйняття iнформацiї, що зберiгається у виз
начений системою автоматизованого оброблення
iнформацiї промiжок часу й оперативно змiнюється
за командами або сигналами цiєї системи.
Примiтка. Вiзуальний дисплей може бути кон
структивно закiнченим виробом чи функцiональ
ною частиною будьякого обладнання

Проектна
вiдстань спосте
реження

Встановлена виробником або розробником дисплея
вiдстань чи iнтервал вiдстаней фронтального
спостереження

Проекцiйний
вiдеомонiтор

Вiзуальний дисплей, в якому вiдеозображення
створюється шляхом оптичної проекцiї

Адресованiсть
(вiдеомонiтор)

Найбiльша кiлькiсть адресованих позицiй поля
вiдеозображення по кожнiй осi координат

Поле (вiдео) зоб
раження

Частина поля вiдображення, призначена для роз
мiщення вiдеозображення

Ширина лiнiї

Вiдстань мiж краями лiнiї.
Примiтка. Якщо лiнiя не має рiзких меж, то
край встановлюють на певному рiвнi профiля
яскравостi

Променева цятка Пiксель або частина пiкселя (у багатоколiрних дис
(у вiдеомонiторах плеях), що активованi одним променем
з адресацiєю про
меня)
Розмiри промене Вiдстанi мiж краями цятки по її ширинi
вої цятки
та висотi.
Примiтка. Якщо променева цятка не має рiзких
меж, то краї встановлюють на певному рiвнi про
фiля яскравостi на його межах
Растрова одини
ця (поля вiдео
зображення)

Вiдстань по кожнiй осi координат мiж сусiднiми
адресованими позицiями поля вiдеозображення.
Примiтка. Растрова одиниця дорiвнює вiдношен
ню розмiру поля вiдеозображення до адресованостi
вздовж вiдповiдної координати
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Одноколiрний
монiтор

Вiзуальний дисплей, у якому активованi частини
поля вiдеозображення мають один набiр (пару) ко
ординат колiрностi

Багатоколiрний
вiдеомонiтор

Вiзуальний дисплей, у якому активованi частини
поля вiдеозображення мають два i бiльше набори
(пари) координат колiрностi

Максимальна
яскравiсть поля
(вiдеозображен
ня)

Найбiльша яскравiсть поля вiдеозображення, за
якою забезпечується виконання певних вимог до
ширини лiнiї чи розмiрiв променевої крапки та
(за необхiдностi) до iнших характеристик
вiзуальних дисплеїв

Максимальний
контраст (яскра
востi)

Контраст яскравостi мiж найтемнiшою i найсвiтлi
шою частинами поля вiдеозображення

Регенерацiя
(вiдеозображен
ня)

Перiодичне вiдтворення вiдеозображення з метою
його пiдтримування

Нерiвномiрнiсть
яскравостi поля
(вiдеозображен
ня)

Вiдношення яскравостей найсвiтлiшої та найтем
нiшої дiлянок поля вiдеозображення, якi за заду
мом повиннi бути рiвнояскравими

Дрижання (вiдео Ненавмисне перiодичне змiнювання положення
зображення)
вiдеозображення i його частин, що сприймається
зором
Незведення про
Похибка сумiщення на екранi променiв, що
менiв (у вiдеомо вiдповiдають первинним кольорам
нiторах зi змi
щенням кольорiв)
* Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена під час його
використання у випадках, коли вживання короткої форми не заважає од
нозначному тлумаченню терміна.
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Нормативні посилання

№ п/п

Позначення
нормативного
акта

1

Назва

Ким, коли
затверджений,
реєстраційні
відомості

Закон України «Про за
безпечення санітарного та
епідемічного благополуч
чя населення» (4004–12)

2

ДБН
В.2.2–3–97

Будинки і споруди навчаль Затверджені
них закладів 1996 р.
наказом Держ
коммістобудуван
ня України від
27.06.1996 р.
№ 117

3

ДСТУ Б
В.2.2–6–97

Будинки і споруди. Мето
ди вимірювання освітле
ності

Держкоммістобу
дування України
України,
15.09.1997 р.,
наказ № 157

4

СНиП
ІІ–4–79

Естественное и иску
сственное освещение

Государственным
комитетом СССР
по делам строит
ельства
27.07.1979 г.,
постановление
№ 100

5

СН 1757–77

Санитарногигиенические МЗ СССР,
нормы допустимой напря 10.10.1977 г.
женности электрического
поля

6

ДСанПіН №
239–96

Державні санітарні норми
і правила захисту насе
лення від впливу електро
магнітних випромінювань

7

ГОСТ
12.1.045–84

Электрические поля. До Госстандартом
пустимые уровни на рабо СССР
чих местах и требования
к проведению контроля

Затвердженно
наказом
МОЗ України
від 01.08.1996 р.
№ 239 (z0488–96)
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№ п/п

Позначення
нормативного
акта

Назва

Ким, коли
затверджений,
реєстраційні
відомості

8

ГОСТ
12.1.006–84

Электромагнитные поля
Госстандартом
радиочастот. Допустимые СССР 29.11.1984
уровни на рабочих местах г.
и требования к проведе
нию контроля

9

СН 2152–80

Санитарногигиенические
нормы допустимых уров
ней ионизации воздуха
производственных и
общественных зданий

МЗ СССР,
12.08.1980 г.

10

СН 4557–88

Санитарные нормы
ультрафиолетового излу
чения в производствен
ных помещениях

МЗ СССР,
23.02.1988 г.

11

СН 3077–84

Санитарные нормы допус МЗ СССР,
тимого шума в помещени 03.08.1984 г.
ях жилых и обществен
ных зданий и на террито
рии жилой застройки

12

ГОСТ
12.1.036–81

Шум. Допустимые уровни Госстандартом
в жилых и общественных СССР
зданиях

Мiкроклiмат навчальних примiщень
Мiкроклiмат навчальних примiщень — комплекс фiзичних фак
торiв, що здiйснюють вплив на теплообмiн людини з навколишнiм
середовищем, обумовлюють самопочуття, працездатнiсть, стан здо
ров’я i якiсть працi спiвробiтникiв навчального закладу.
Санiтарнi правила встановлюють гiгiєнiчнi вимоги до параметрiв
мiкроклiмату робочих мiсць з урахуванням iнтенсивностi енергозат
рат працюючих, часу виконання робiт, природних умов i вмiщують
вимоги до методiв вимiрiв i контролю мiкроклiматичних умов.
До параметрiв мiкроклiмату належать:
• температура повiтря i його вiдносна вологiсть;
• швидкiсть руху повiтря;
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• потужнiсть теплового випромiнювання приладiв та устат
кування, що знаходяться у примiщеннi.
Оптимальнi мiкроклiматичнi умови характеризуються такими
параметрами, якi за їх спiльної дiї на людину протягом робочого
дня забезпечують оптимальний функцiональний стан людини. У та
ких умовах напруга терморегуляцiї мiнiмальна, дискомфортнi теп
ловiдчуття вiдсутнi, що дозволяє зберегти здоров’я працюючих i за
безпечити якiсть працi.
Порушення параметрiв мiкроклiмату на робочих мiсцях сприяє
створенню шкiдливих i небезпечних мiкроклiматичних умов, якi за
спiльної дiї на людину викликають значнi змiни теплового стану,
що може призвести до порушення стану здоров’я працiвникiв на
вчального закладу.
Загальноосвiтнiй навчальний заклад
Норми температури i вiдносної вологостi повiтря
в примiщеннях навчального закладу
Температура повiтря в примiщеннях загальноосвiтнього на
вчального закладу має бути:
• у класах, навчальних кабiнетах, лабораторiях, актових за
лах, кiноаудиторiях — 18–20 °С;
• у навчальних майстернях з обробки металу, дерева тощо,
рекреацiях — 15–17 °С;
• у спортивних залах, тренажерних кiмнатах — 15–17 °С;
• у примiщеннях для проведення гурткової роботи — 19–23 °С;
• у роздягальнях при спортивних залах — 19–23 °С;
• у бiблiотеках, кабiнетах адмiнiстрацiї — 17–21 °С;
• у туалетах — 17–21 °С;
• у спальнях, житлових кiмнатах гуртожитку — 18–20 °С;
• в умивальних кiмнатах — 20–23 °С;
• у душових — не нижче нiж 25 °С;
• у вестибюлi, гардеробi — 16–19 °С. Вiдносна вологiсть по
вiтря повинна бути 40–60%.
Дошкiльний навчальний заклад
Температура повiтря у примiщеннях дошкiльного навчального
закладу має бути:
• в iгровiй кiмнатi, приймальнi І групи раннього вiку — 23 °С;
• в iгровiй кiмнатi, приймальнi II групи раннього вiку — 22 °С;
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• у молодшiй групi, у туалетах груп раннього вiку, медичних
примiщеннях — 21 °С;
• у групових кiмнатах, роздягальнях молодшої, середньої, стар
шої груп; у спальнях груп раннього вiку — 21 °С;
• у груповiй кiмнатi, роздягальнi пiдготовчої групи — 20 °С;
• у туалетах середньої, старшої, пiдготовчої груп — 20 °С;
• у спальнях середньої, старшої, пiдготовчої груп, залах для
музичних та гiмнастичних занять — 19 °С;
• у службовопобутових примiщеннях, пральнi — 18 °С;
• у буфетi, гладильнi — 16 °С;
• на кухнi, в опалювальних коридорах — 15 °С;
• у примiщеннях басейну — 29 °С.
Температура поверхнi пiдлоги iгрових i групових кiмнат І повер
ху в зимовий перiод повинна бути не нижча нiж 22 °С. Вiдносна во
логiсть повiтря у навчальних, iгрових кiмнатах, спальнях має ста
новити 40–55 %, а на кухнi та в пральнi — 60–70 %.
Освiтлення навчальних примiщень
Пiд час вибору рацiонального освiтлення робочої зони навчаль
них примiщень необхiдно виходити iз можливостей використання,
у першу чергу, природного освiтлення як найбiльш безпечного
i тiльки потiм використовувати штучне освiтлення.
Видiляють три види штучного освiтлення.
Загальне — освiтлення, за якого свiтильники розмiщенi у верх
нiй зонi примiщення рiвномiрно чи вiдповiдно до розташованого об
ладнання.
Мiсцеве — освiтлення, що створюється свiтильниками, якi кон
центрують свiтловий потiк безпосередньо на робочих мiсцях.
Комбiноване — освiтлення, за якого до загального освiтлення
додається мiсцеве.
Згiдно з чинними нормативами оптимальне освiтлення повинно
забезпечувати такi умови:
• рiвномiрне освiтлення робочої поверхнi;
• вiдсутнiсть полиску;
• оптимальний контраст;
• оптимально пiдiбраний колiр освiтлення;
• вiдсутнiсть пульсацiї.
Порушення умов освiтлення нерiдко призводить до травматизму
i появи професiйних захворювань органiв зору.
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Норми найменшої освiтленостi в примiщеннях
i на територiї навчального закладу

№
з/п

Найменше значен Питома потужнiсть
(Вт на 1 м2 пiдло
ня освiтленостi
ги)
(лк)
Зони освiтлення

при
при лам
при
при лам
люмiнiс пах роз люмiнiс пах роз
центних
жарю
центних
жарю
лампах
вання
лампах
вання

1

Класнi кiмнати, навчаль
нi кабiнети (крiм кабiне
ту креслення), навчальнi
майстернi (крiм швей
ної), бiблiотека

300

150

20

48

2

Кабiнети креслення,
класнi дошки

500

300

32

80

3

Швейнi майстернi

400

200

25

64

4

Кабiнет керiвника за
кладу, кабiнет лiкаря,
вчительська, спортив
ний та актовий зали,
зали для музичних за
нять, груповi кiмнати,
їдальня, буфет

200

100

13

32

5

Рекреацiї

150

75

10

24

6

Вестибюль, гардероб

100

50

7

16

7

Спальнi, iзолятор, ко
ридори, санвузли, схо
ди

75

30

5

9,6

8

Дiлянка територiї

40

20

–

–

Гiгiєнiчнi вимоги до роботи на комп’ютерi
Державнi санiтарнi правила i норми «Влаштування i обладнан
ня кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних закладах та режим
працi учнiв на персональних комп’ютерах» (ДСанПiН 5.5.6.00998)
встановлюють гiгiєнiчнi вимоги до примiщень та нормативи чин
никiв, що створюються пiд час роботи комп’ютерiв; гiгiєнiчнi вимо
ги до експлуатацiї персональних комп’ютерiв, що застосовуються
в навчальновиховному процесi в навчальних закладах рiзних форм
власностi.
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За останнє десятирiччя набула подальшого розвитку теорiя дiї
та впливу електромагнiтного випромiнювання, що ґрунтується на
концепцiї взаємодiї зовнiшнiх полiв iз внутрiшнiми полями орга
нiзму людини, на центральну нервову систему, очi, кровотворну
систему, серцевосудинну систему, ендокринну та iмунну системи
й обмiннi процеси.
Дослiдження зарубiжних учених показали, що регулярна робота
з комп’ютером без застосування вiдповiдних захисних засобiв при
зводить до зниження iмунiтету, захворювання органiв зору, до хво
роб серцевосудинної системи та шлунковокишкового тракту.
Особливо наражаються на шкiдливий вплив комп’ютерiв шко
лярi, тому використання в навчальних закладах персональних ком
п’ютерiв вимагає вiд керiвника навчального закладу обов’язкового
виконання необхiдних умов їх безпечної експлуатацiї.
Вимоги до примiщень комп’ютерних класiв
Площа примiщень комп’ютерних класiв повинна розраховува
тися не бiльше як на 12 осiб (6 м2 на робоче мiсце).
Робочi столи необхiдно розташовувати таким чином, щоб монi
тори були орiєнтованi боковою стороною до свiтлових отворiв, при
чому природне свiтло має бути переважно злiва.
Вiдстань мiж робочими столами з монiторами має бути не менш
нiж 2,0 м, а вiдстань мiж боковими поверхнями вiдеомонiторiв — не
менш нiж 1,2 м.
Екран монiтора має знаходитися на вiдстанi 600–700 мм вiд
очей користувача, але не ближче 500 мм з урахуванням розмiрiв ал
фавiтноцифрових знакiв i символiв.
Робоче крiсло повинно бути пiдйомноповоротним, регульова
ним щодо висоти i кутiв нахилу сидiння i спинки, а також вiдстанi
спинки вiд переднього краю сидiння, при цьому регулювання кож
ного параметра крiсла повинно бути незалежним, легко здiйсненим
i надiйно фiксуватися.
Освiтлення
Примiщення комп’ютерних класiв повиннi мати природне та
штучне освiтлення. Вiкна в примiщеннях повиннi бути переважно
орiєнтованi на пiвнiч i пiвнiчний схiд й обладнанi регульованими
пристроями типу жалюзi, занавiски, зовнiшнi навiси тощо.
Освiтленiсть робочих поверхонь столiв має становити 300–500 лк.
Освiтленiсть поверхнi екрана не повинна бути бiльше нiж 300 лк.
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Для штучного освiтлення примiщень комп’ютерних класiв вар
то застосовувати переважно люмiнiсцентнi лампи типу ЛБ таком
пактнi люмiнiсцентнi лампи КЛЛ. У свiтильниках мiсцевого
освiтлення допускається використання ламп розжарювання, в тому
числi галогенових.
Використання свiтильникiв без розсiювачiв та екранувальних
решiток не допускається.
Мiкроклiмат
Примiщення комп’ютерних класiв повиннi бути обладнанi венти
ляцiєю або кондицiонером для органiзованого повiтрообмiну. У них
мають забезпечуватись оптимальнi параметри мiкроклiмату (темпе
ратура — 19–21 °С, вологiсть — 55–62 %) та щоденно проводитися
вологе прибирання.
Не дозволяється розмiщувати комп’ютернi класи у пiдвальних
примiщеннях будiвель.
Вимоги до органiзацiї та обладнання робочих мiсць
для дорослих користувачiв
Висота робочої поверхнi стола для дорослих користувачiв повин
на регулюватися в межах 680–800 мм.
Робочий стiл повинен мати простiр для нiг висотою не менше
600 мм, шириною — не менше 500 мм, глибиною на рiвнi колiн —
не менше 450 мм i на рiвнi витягнутих нiг — не менше 650 мм.
Дорослi користувачi, якi працюють на комп’ютерi понад 50 %
свого робочого часу повиннi проходити медичнi огляди.
Вимоги до органiзацiї та обладнання робочих мiсць для учнiв
Примiщення для занять з учнями обладнуються одномiсними
столами, якi призначенi для роботи з персональним комп’ютером.
Конструкцiя стола повинна передбачати:
• двi окремi горизонтальнi поверхнi: одна для розмiщення
монiтору з плавним регулюванням висоти в межах 460–760 мм
i друга — для клавiатури з плавним регулюванням висоти i кута на
хилу вiд 5° до 15° з надiйною фiксацiєю в оптимальному робочому
положеннi (12–15°);
• ширину поверхонь для монiтора i клавiатури не менше
750 мм (ширина обох поверхонь повинна бути однаковою) i глибину
не менше 550 мм;
• використання регульованої щодо висоти пiдставки для нiг,
за наявностi стола i стiльця, якi не вiдповiдають зросту учнiв.
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Пам’ятка перевiрки дотримання
санiтарногiгiєнiчний вимог до органiзацiї занять
з використанням комп’ютерної технiки
Загальнi положення
1. Наявнiсть завiреного санепiдемстанцiєю актудозволу на вве
дення в експлуатацiю кабiнету комп’ютерної технiки
2. Наявнiсть санiтарного паспорту встановленої форми на кож
ний кабiнет комп’ютерної технiки
3. Регулярнiсть перевiрок дотримання санiтарногiгiєнiчних вимог
органами i закладами Державної санiтарноепiдемiологiчної служ
би України та своєчасне усунення вiдмiчених в актах недолiкiв
Вимоги до примiщень та розташування робочих мiсць з ПК
1. Орiєнтацiя вiкон (повинна бути на пiвнiч або пiвнiчний схiд)
2. Наявнiсть жалюзi, якi можна регулювати, або штор
3. На якому поверсi розмiщено кабiнети обчислювальної технiки
(забороняється розмiщувати в пiдвальних примiщеннях будинкiв)
4. Площа i об’єм примiщення з розрахунку на одного учня (пло
ща — не менше 6,0 кв. м, об’єм — не менше 20 куб. м)
5. Кiлькiсть обладнаних мiсць (розраховується на пiвкласу
учнiв, але не бiльше як 12 осiб)
6. Фарбування стiн, стелi й пiдлоги (повиннi мати покриття
iз матерiалiв з матовою фактурою)
7. Покриття пiдлоги (повинна мати антистатичне покриття та
бути зручною для вологого прибирання)
8. Використання для оздоблення iнтер’єру примiщень комп’ю
терних класiв полiмерних матерiалiв (заборонено дерев’яно
стружковi плити, шпалери, що придатнi для миття, плiвковi та
рулоннi синтетичнi матерiали, шаровий паперовий пластик та
iн., що видiляють у повiтря шкiдливi хiмiчнi речовини, якi пе
ревищують гранично допустимi концентрацiї).
Умiст шкiдливих хiмiчних речовин у повiтрi дошкiльних та на
вчальних примiщень з комп’ютерною технiкою не повинен пере
вищувати середньодобовi концентрацiї, що наводяться в «Пере
лiку гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин
в атмосферному повiтрi населених пунктiв №3086–84 вiд
27.08.84 р. та доповненнях до нього, якi затвердженi Мiнiсте
рством охорони здоров’я»
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Вимоги до освiтлення примiщень та робочих мiсць
1. Якi лампи використовуються для забезпечення штучного освiт
лення в примiщеннях (лампи розжарення або люмiнесцентнi лампи)
2. Чи вiдповiдає штучне освiтлення вимогам, наведеним у таблицi
Таблиця 1
Норми освiтленостi в кабiнетах i класах з ПК
Характеристика
роботи
Робота переваж
но з документа
ми (з екранами
дисплеїв ПК
менше нiж 50 %
робочого часу)

Робоча
повер
хня

Пло
щина

Освiтле
Освiтле
нiсть, лк
нiсть, лк
(норматив) (фактично)

Примiтка

Екран

В

200

не вище

Клавiа
тура

Г

400

не нижче

Стiл

Г

500

не нижче

Дошка

В

500

не нижче

Г

100

Проходи основнi Пiдлога

Примiтка: В — вертикальна площина, Г — горизонтальна площина.
3. Наявнiсть на свiтильниках екранувальних решiток (так/нi)
4. Своєчаснiсть замiни перегорiлих ламп (так/нi)
5. Наявнiсть засобiв, що зменшують яскравiсть блiкiв на по
верхнi екрана монiтора (так/нi)
Вимоги, що забезпечують захист учня вiд впливу iонiзуючих
та неiонiзуючих електромагнiтних полiв та випромiнювань
Чи проводилися санепiдемстанцiєю або iншими контролюючими
органами замiри рiвнiв електромагнiтних випромiнювань в дiа
пазонi частот 50 Гц — 300 МГц i статичного електромагнiтного
поля (так/нi)? Якщо проводилися, чи вiдповiдають результати
нормативним вимогам?
Вимоги до мiкроклiмату
1. Характеристики мiкроклiмату в кабiнетах та класах навчаль
них закладiв, де навчання проводиться iз застосуванням персо
нальних комп’ютерiв:
 температура повiтря (повинна бути 19,5 ± 0,5 °С);
 вiдносна вологiсть повiтря (60 ± 5%);
 швидкiсть руху повiтря (не бiльша 0,1 м/с);
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 рiвень iонiзованостi повiтря (на вiдстанi 0,3 м вiд працюючого ек
рана вiдеомонiтора не повинен бути нижче 200 i бiльше 50000 лег
ких позитивних i негативних iонiв обох знакiв (окремо) в куб. см
повiтря, визначається за результатами замiрiв санепiдемстанцiї)
2. Наявнiсть засобiв для забезпечення 3кратного обмiну повiтря за
1 годину. Для охолодження та очищення повiтря вiд пилу в кабiне
тах та класах можуть бути встановленi побутовi кондицiонери
Вимоги, що забезпечують захист вiд шуму та вiбрацiї
Наявнiсть шуму вiд працюючих комп’ютерiв (рiвень звукової по
тужностi не повинен перевищувати 45 дБ)
Вимоги до вiзуальних ергономiчних параметрiв i конструкцiй
персональних комп’ютерiв
1. Вiдповiднiсть монiторiв стандартам ТСО95 або ТСО99 (заборо
нено в якостi монiторiв використовувати побутовi телевiзори)
2. Чи допускають монiтори можливiсть реалiзувати вимоги до
розмiрiв заголовних лiтер на екранi (допустимi i рекомендованi
розмiри заголовних лiтер повиннi вiдповiдати значенням, якi
наведенi в табл. 2) (так/нi)
Таблиця 2
Вiк (клас) учня користу
вача вiдеомонiтора

Кутовий розмiр (висо Кутовий розмiр заго
ловних лiтер, цифр,
та) кутових хвилин,
рекомендований
граничний (не менше)

6–7 рокiв (1 клас)

45

50–70

7–8 рокiв (2 клас)

35

40–60

8–10 рокiв (3–4 класи)

28

30–40

11–15 рокiв (5–7 класи)

22

25–32

16–18 рокiв i старше
(8–10 класи, студенти)

16

22–30

Вимоги до обладнання та органiзацiї робочого мiсця
1. Вiдстань вiд екрана вiдеомонiтора ПК (норма залежно
вiд висоти символiв — 400–800 мм вiд очей користувача)
2. Можливiсть забезпечення перпендикулярностi площини
екрана вiдеомонiтора нормальнiй лiнiї зору
3. Використання для обладнання робочих мiсць для занять
учнiв з ПК спецiальних столiв для ПК, якi складаються
з двох горизонтальних поверхонь: одна розмiрами 700 × 800
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(600) мм — для клавiатури i посiбникiв (тобто стiл), а дру
га, розмiрами 800 × 350 — пiдставка для вiдеомонiтора.
Обидвi поверхнi повиннi регулюватися по висотi в межах
460–760 мм. У разi вiдсутностi спецiальних меблiв допус
кається застосовувати типовi учнiвськi столи, якi призна
ченi для шести груп: № 1 — 1000–1150 мм, № 2 —
1151–1300 мм, № 3 — 1301–1450 мм, № 4 — 1451–1600 мм,
№ 5 — 1601–1750 мм, № 6 — бiльше 1750 мм, з висотою
столешниць вiдповiдно 460 мм, 520 мм, 580 мм, 640 мм,
700 мм, 760 мм (описати)
Вимоги до органiзацiї режиму працi учнiв на ПК
1. Проведення i фiксацiя iнструктажiв з технiки безпеки
2. Регламентована тривалiсть безперервної роботи з ПК,
регламентованих перерв i їх активне проведення. Робота
з ПК повинна проводитися в iндивiдуальному режимi
Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не бiльше:
для учнiв 10–11х класiв на 1й годинi занять до 30 хв, на
2й годинi занять — 20 хв; — для учнiв 8–9х класiв —
20–25 хв; для учнiв 6–7х класiв — до 20 хв; для учнiв
2–5х класiв — 15 хв; для дiтей 6 рокiв — 10 хв
3. Проведення протягом 1,5–2 хв вправ для профiлактики
зорової втоми
4. Тривалiсть занять у гуртках програмування (проводять
ся не бiльше 2х разiв на тиждень, тривалiсть яких для
учнiв 7–10 рокiв не повинна бути бiльше нiж 45 хв;
11–13 рокiв — не бiльше нiж 60 хв. Робота учнiв з ПК по
винна проводитися в iндивiдуальному ритмi)
5. Тривалiсть проведення занять у гуртках комп’ютерних
iгор (не частiше 1–2 разiв на тиждень тривалiстю до 10 хв
для дiтей молодшого шкiльного вiку i до 15 хв — для дiтей
середнього i старшого вiку)
6. Кадровий склад педагогiв, що проводять заняття з ПК
(повинен мати вищу педагогiчну освiту й пройти iнструк
таж iз техники безпеки пiд час роботи з ПК)
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Назва

РОЗДIЛ ІІІ
ТЕХНIКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦI
«Затверджую»
Директор школи ____/____
«____»___________200__ р.
Актдозвiл на проведення занять у кабiнетi iнформатики
у 200_–200_ навчальному роцi
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:
Заступника директора школи з навчальновиховної роботи
_________________________________________________________
Голови профспiлкового комiтету __________________________
Вчителя iнформатики ___________________________________
Завгоспа школи ________________________________________
Громадського iнспектора з охорони працi ___________________
склали акт у тому, що:
1. У кабiнетi iнформатики для учнiв органiзовано _____ робо
чих мiсць, якi вiдповiдають нормам охорони працi, правилам те
хнiки безпеки i санiтарiї.
2. На робочих мiсцях учнiв розмiщенi iнструкцiї з технiки
безпеки.
3. Адмiнiстративнопедагогiчний персонал школи з правила
ми технiки безпеки в кабiнетi iнформатики ознайомлений.
4. Учитель iнформатики пройшов навчання i перевiрку
знань з безпечної органiзацiї роботи в кабiнетi iнформатики.
5. Кабiнет iнформатики забезпечений засобами пожежогасiння.
6. Кабiнет iнформатики забезпечений медичною аптечкою
для надання першої долiкарської допомоги (укомплектованою
згiдно з визначеним перелiком).
7. Електрообладнання вiдповiдає нормам безпечної експлуа
тацiї.
Голова комiсiї _____________ /____________
Члени комiсiї ______________ /____________
______________ /____________
Дата складання акту: 30 серпня 200__ року
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«Затверджено»
Наказ №_________
вiд __________ 200_____р.
М.П. ____________ / _____
(Пiдпис директора школи)

Правила безпеки пiд час навчання
в кабiнетах iнформатики
Введено в дiю з__________
1. Загальнi положення
1.1. Цi Правила встановлюють вимоги безпеки пiд час навчання
в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної се
редньої освiти i поширюються на загальноосвiтнi, професiйно
технiчнi, вищi навчальнi заклади І та II рiвнiв акредитацiї (далi —
навчальнi заклади) незалежно вiд форм власностi та вiдомчого пiдпо
рядкування, якi здiйснюють навчання учнiв (студентiв) на персо
нальних комп’ютерах (далi — ПК) у кабiнетах iнформатики. Цi Пра
вила є обов’язковими для виконання учнями, студентами (далi —
учнi), викладачами, учителями, керiвниками навчальних закладiв.
1.2. Вiдповiдно до Положення про органiзацiю роботи з охорони
працi учасникiв навчальновиховного процесу в установах i закла
дах освiти, затвердженого наказом МОН України вiд 01.08.2001
№ 563 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 20.11.2001 за
№ 969/6160 (далi — Положення про органiзацiю роботи з охорони
працi), введення в експлуатацiю кабiнету iнформатики навчального
закладу пiд час його приймання до нового навчального року прово
дить комiсiя, створена за наказом органу виконавчої влади (держ
адмiнiстрацiї), до якої входять представники обласного, районного
(мiського) вiддiлiв освiти (залежно вiд пiдпорядкування), проф
спiлки галузi, керiвник навчального закладу, а пiд час введення
в дiю новоутвореного або переобладнаного кабiнету також i пред
ставники вiдповiдних органiв державного нагляду (охорони працi,
пожежної безпеки санiтарноепiдемiологiчної служби).
1.3. Кабiнет iнформатики належить навчальному закладу або
мiжшкiльному навчальновиробничому комбiнату, який обслуговує
декiлька навчальних закладiв.
1.4. У кабiнетi iнформатики проводяться:
• навчальнi заняття з iнформатики та iнших навчальних
предметiв з використанням засобiв iнформацiйних та комунiка
цiйних технологiй;
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• позакласнi (позаурочнi) груповi та iндивiдуальнi заняття
з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних техно
логiй;
• розробки учнями програмних засобiв за завданнями вчите
ля (викладача) або керiвника навчального закладу.
Усi заняття з iнформатики мають проводитися за навчальними
програмами, що мають гриф Мiнiстерства освiти i науки України
або затвердженi регiональними чи мiсцевими органами управлiння
освiтою.
1.5. Програмне забезпечення навчального призначення кабiнету
iнформатики повинно мати гриф Мiнiстерства освiти i науки Украї
ни та сертифiкат вiдповiдностi.
1.6. Використання ПК спецiальних периферiйних пристроїв
дозволяється за умови сертифiкацiї в Українi згiдно з Державною
системою сертифiкацiї УкрСЕПРО та наявностi позитивного виснов
ку державної санiтарноепiдемiологiчної експертизи МОЗ України.
1.7. Монтаж, уведення в експлуатацiю технiчного обслуговуван
ня та гарантiйний ремонт комплектiв навчальної комп’ютерної тех
нiки кабiнету iнформатики проводять пiдприємства, що здiйснюють
її поставку, ремонт у пiслягарантiйний термiн виконують пiдпри
ємства, якi проводять сервiсне обслуговування комп’ютерної те
хнiки (сервiсцентри) i мають право на проведення таких робiт вiд
повiдно до угод, що укладають навчальнi заклади.
1.8. Роботи iз введення в експлуатацiю та ремонту устаткування
в кабiнетi iнформатики виконуються на пiдставi гарантiйного лис
тазаявки навчального закладу.
1.9. Окремi операцiї технiчного обслуговування за домовленiстю
сторiн допускається проводити завiдувачем кабiнету або вчителем
(викладачем) за дорученням керiвника навчального закладу.
1.10. Для всiх примiщень кабiнетiв iнформатики вимоги по
жежної безпеки визначаються НАПБ В 01.05098/920 «Правила по
жежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти
України», затвердженим спiльним наказом Мiносвiти України
i МВС України вiд 30.09.98 № 348/70, зареєстрованим у Мiнiстер
ствi юстицiї України 17.12.98 за № 800/3240 (iз змiнами) (далi —
НАПБВ 01.05098/920).
1.11. Розслiдування нещасних випадкiв з учнями, що сталися пiд
час проведення навчання в кабiнетi iнформатики, проводиться вiдпо
вiдно до Положення про порядок розслiдування нещасних випад
кiв, що сталися пiд час навчальновиховного процесу в навчальних
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закладах, затвердженого наказом МОН України вiд 31.08.2001
№ 616, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.12.2001 за
№1093/6284.
1.12. Систематичний контроль за дотриманням вимог цих Пра
вил покладається на керiвникiв навчальних закладiв органiв управ
лiння освiтою.
2. Вимоги до облаштування кабiнетiв iнформатики
2.1. У цьому нормативноправовому актi термiни вживаються
в такому значеннi:
Кабiнет iнформатики — це навчальноматерiальна база навчаль
ного закладу мiжшкiльного навчальновиробничого комбiнату з ком
плектом навчальної обчислювальної технiки або навчальнокомп’ю
терним комплексом (далi — НКК) оргтехнiкою, навчальнонаочними
посiбниками, навчальним обладнанням, меблями та пристосування
ми, для проведення теоретичних i практичних занять iз предметiв
«Інформатика», — «Основи iнформатики» та позакласних (позауроч
них) занять з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiй
них технологiй. Кабiнет iнформатики використовується у викладаннi
iнших навчальних предметiв трудового навчання з використанням
засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй.
2.2. Примiщення кабiнету iнформатики має вiдповiдати вимо
гам СанПiН 5.5.200801 «Державнi санiтарнi правила i норми
влаштування, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та
органiзацiї навчальновиховного процесу», затвердженi постановою
Головного державного санiтарного лiкаря України вiд 14.08.2001
№ 63 (далi — ДСанПiН 5.5.200801), ДСанПiН 5.5.600998 «Улаш
тування i обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних
закладах та режим працi учнiв на персональних комп’ютерах», за
твердженими постановою Головного державного санiтарного лiкаря
України вiд 30.12.98 № 9 (далi — ДСанПiН 5.5.600998).
2.3. Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативiв наповнюва
ностi груп дошкiльних навчальних закладiв (яселсадкiв) компенсу
ючого типу, класiв спецiальних загальноосвiтнiх шкiл (шкiлiнтер
натiв), груп подовженого дня i виховних груп загальноосвiтнiх
навчальних закладiв усiх типiв» та Порядку подiлу класiв на групи
пiд час вивчення окремих предметiв у загальноосвiтнiх навчальних
закладах, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.03.2002
за № 229/6517, пiд час проведення практичних робiт з iнформатики
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в навчальних закладах клас подiляються на двi групи, але не менше
нiж по 8 учнiв.
2.4. Примiщення кабiнету iнформатики повинно мати природне
i штучне освiтлення з урахуванням вимог ДСанПiН 5.5.600998.
2.5. Захист учнiв вiд впливу iонiзуючих та неiонiзуючих елек
тромагнiтних полiв та випромiнювання, шуму вiбрацiї та iнших
чинникiв, що виникають у внутрiшньому середовищi кабiнетiв
iнформатики, слiд виконувати вiдповiдно до вимог i нормативiв
ДСанПiН 5.5.600998.
3. Вимоги до обладнання робочих мiсць учнiв та вчителiв
(викладачiв)
3.1. Органiзацiя робочого мiсця повинна забезпечувати вiдпо
вiднiсть усiх елементiв робочого мiсця та їх взаємного розташуван
ня вiдповiдно до вимог ДСанПiН 5.5.600998.
3.2. Вимоги до конструкцiї меблiв (робочий стiл, стiлець (крiс
ло), розташованих на робочих мiсцях учнiв, якi навчаються у кабi
нетi iнформатики, визначаються вимогами ДСанПiН 5.5.600998.
3.3. Конструкцiя робочого столу має забезпечувати можливе
розташування навчального обладнання. Конструкцiя робочого
стiльця (крiсла) має забезпечувати пiдтримання рацiональної робо
чої пози пiд час виконання основних робочих операцiй, створювати
умови для змiни пози. Учитель (викладач) повинен вiдрегулювати
висоту та кут нахилу сидiння i спинки вiдповiдно до зросту i вiку
учня. Сидiння, спинка та пiдлокiтники стiльця мають м’яке, не
слизьке, повiтропроникне покриття.
3.4. Вiдповiдно до ДСанПiН 5.5.600998 екран ПК слiд розта
шовувати на оптимальнiй вiдстанi вiд очей учня, але не ближче нiж
0,4 м залежно вiд розмiру екрана монiтора.
Для зручностi зорового спостереження площина екрана ПК має
бути перпендикулярною лiнiї зору, при цьому має бути передбачена
можливiсть перемiщення монiтора у вертикальнiй площинi пiд ку
том ±30° (справа налiво).
4. Вимоги електробезпеки пiд час навчання
в кабiнетах iнформатики
4.1. Пiд час експлуатацiї систем електропостачання, електрооб
ладнання та електричного освiтлення примiщення кабiнету iнформа
тики необхiдно дотримуватися вимог «Правил устройства электро
установок», затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР
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у 1984 p., «Правил технической эксплуатации электроустановок по
требителей», затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР
у 1984 р., ДНАОП 0.0С 1.2198 Правил безпечної експлуатацiї елек
троустановок споживачiв, затверджених наказом Комiтету по нагля
ду за охороною працi України Мiнiстерства працi та соцiальної по
лiтики України вiд 09.01.98 № 4, зареєстрованих в Мiнiстерствi
юстицiї України 10.02.98 за № 93/2533, НАПБ В.01.05098/920, цих
Правил та вимог нормативнотехнiчної та експлуатацiйної докумен
тацiї пiдприємства — виробника ПК.
4.2. Для пiдключення переносної електроапаратури застосову
ють гнучкi проводи в iзоляцiї.
4.3. Заземлення повинно вiдповiдати вимогам ДНАОП 0.001.2198
Правил безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв, затвер
джених наказом Комiтету по нагляду за охороною працi Мiнiстерства
працi та соцiальної полiтики України вiд 09.01.98 № 4, зареєстрова
ним у Мiнiстерствi юстицiї України 10.02.98 за № 9/2533.
4.4. Штепсельнi з’єднання та електророзетки для напруги 12 В
та 36 В за своєю конструкцiєю мають вiдрiзнятися вiд штепсельних
з’єднань, для напруги 127 В та 220 В i бути пофарбованi в колiр,
який вiзуально вiдрiзняється вiд кольору штепсельних з’єднань,
розрахованих на напругу 127 В та 220 В.
4.5. Не допускається:
• використання електрообладнання кабiнету iнформатики
в умовах, що не вiдповiдають вимогам iнструкцiй пiдприємствви
робникiв;
• експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою або та
кою, що втратила захиснi властивостi за час експлуатацiї, iзоляцiєю;
• розмiщення електрообладнання поблизу джерел тепла,
у мiсцях з недостатньою вентиляцiєю;
• залишати працюючий ПК без догляду, на тривалий час —
бiльше 30 хв.; пiдключення ПК до електромережi та електророзе
ток, що не мають захисного заземлення.
4.6. Перед початком навчання вчитель (викладач) повинен вiзу
ально перевiрити непошкодженiсть захисного заземлення в тих ка
бiнетах iнформатики, у яких це заземлення виконано вiдкритим
проводом.
4.7. Слiд вимикати кабель живлення електрообладнання з елек
тромережi, якщо воно залишається непрацюючим на тривалий
час — добу i бiльше.
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4.8. У разi несправностi електрообладнання, його складових
частин слiд звернутися до працiвникiв сервiсцентрiв, не починати
повторне вмикання або ремонт самостiйно.
5. Органiзацiя безпечної роботи в кабiнетi iнформатики
5.1. Робота з охорони працi в кабiнетi iнформатики органiзо
вується вiдповiдно до статуту навчального закладу, Положення про
органiзацiю роботи з охорони працi.
5.2. На початку вивчення предметiв з iнформатики учнi за
крiплюються вчителем (викладачем) за робочими мiсцями з ураху
ванням зросту, стану зору та слуху. У випадку навчальної потреби
допускається тимчасова змiна розташування учнiв у кабiнетi iнфор
матики.
5.3. Позакласнi заняття з iнформатики проводяться в присут
ностi вчителiв (викладачiв).
5.4. Учителi (викладачi) стежать за виконанням учнями вимог
безпеки пiд час навчання в кабiнетi iнформатики.
5.5. Вiдповiдно до Положення про органiзацiю роботи з охорони
працi до роботи на ПК допускаються учнi, якi пройшли первинний
iнструктаж з охорони працi (безпеки життєдiяльностi).
5.6. Вiдповiдно до ДСанПiН 5.5.600998 безперервна робота
учнiв за екраном вiдеомонiтора за одну навчальну годину не має пе
ревищувати:
• для учнiв 1го класу (6 рокiв) — 10 хв;
• для учнiв 2–5х класiв — 15 хв;
• для учнiв 6–7х класiв — 20 хв;
• для учнiв 8–9х класiв — 25 хв;
• для учнiв 10–12х класiв та студентiв вищих навчальних
закладiв І та II рiвнiв акредитацiї на першiй годинi занять — 30 хв,
на другiй годинi — 20 хв.
Навчання з iнформатики в навчальних закладах системи загаль
ної середньої освiти передбачає 1–2 навчальнi години на тиждень за
лежно вiд освiтнього рiвня вiдповiдно до Базового навчального пла
ну загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затвердженого Кабiнетом
Мiнiстрiв України.
5.7. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливос
тей кожного учня в iндивiдуальному режимi, який визначає вчи
тель. Початок i закiнчення занять з кожною групою учнiв фiксу
ється в журналi облiку використання ПК вiдповiдно до вiку.
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5.8. Загальна тривалiсть позакласних та факультативних занять
з основ iнформатики не повинна перевищувати 2 години на тиж
день, а безпосередньої роботи на ПК — не бiльше 1 години.
5.9. Загальна тривалiсть пiд час профiльного навчання учнiв на
ПК не повинна перевищувати 2 години на день.
5.10. Пiд час занять на ПК для попередження розвитку пере
втомлення необхiдно здiйснювати комплекс профiлактичних за
ходiв (орiєнтовний комплекс вправ мiститься в додатку), а саме:
• пiсля безперервної роботи з екраном монiтора згiдно з п. 5.6 —
протягом 1,5–2 хв вправи для профiлактики зорової втоми;
• через 25–30 хв роботи з використанням комп’ютерiв — протя
гом 5 хв комплекс вправ для профiлактики зорового i статичного
втоплення.
6. Обов’язки посадових осiб щодо забезпечення охорони
працi пiд час навчання в кабiнетi iнформатики
6.1. Керiвництво органiзацiєю роботи з охорони працi пiд час
проведення навчання в кабiнетi iнформатики навчального закладу
покладається на його керiвника вiдповiдно до Положення про
органiзацiю роботи з охорони працi.
6.2. Керiвник навчального закладу, в якому проводиться на
вчання в кабiнетi iнформатики:
• створює здоровi й безпечнi умови для проведення занять у ка
бiнетi iнформатики;
• наказом призначає вiдповiдальних осiб, якi зобов’язанi кон
тролювати створення безпечних умов навчання та працi, стежити за
виконанням учнями цих Правил та вiдповiдних iнструкцiй з охоро
ни працi на робочому мiсцi в кабiнетi iнформатики;
• органiзовує роботу щодо розроблення та затверджує iнструкцiї
з охорони працi для учнiв пiд час навчання в кабiнетi iнформатики;
• органiзовує роботу щодо забезпечення учнiв справними облад
нанням та пристроями;
• органiзовує проведення технiчного обслуговування та ре
монту обладнання кабiнету iнформатики;
• органiзовує один раз на три роки навчання завiдувачiв ка
бiнетiв iнформатики, учителiв, викладачiв iнформатики з питань
охорони працi з наступною перевiркою знань вiдповiдно до ДНАОП
0.004.1299 Типового положення про навчання з питань охорони
працi, затвердженого наказом Комiтету по нагляду за охороною
працi України Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України
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вiд 17.02.99 № 27, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України
21.04.99 за № 248/3541 та Положення про органiзацiю роботи з охо
рони працi;
• вiдповiдно до Положення про порядок розслiдування не
щасних випадкiв, що сталися пiд час навчальновиховного процесу
в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України вiд
31.08.2001 № 616, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
28.12.2001 за № 1093/6284, проводить розслiдування нещасних ви
падкiв, що сталися з учнями пiд час навчання в кабiнетi iнформатики.
6.3. Завiдувач кабiнету, учителi, викладачi:
• навчають учнiв безпечного поводження з наявним у кабi
нетi iнформатики обладнанням, а також безпечних методiв вико
нання робiт;
• стежать за дотриманням вимог безпечного проведення на
вчальновиховного процесу;
• є вiдповiдальними за збереження обладнання кабiнету iн
форматики, справнiсть засобiв пожежогасiння;
• щодня проводять реєстрацiю в журналi використання ПК
кабiнету iнформатики часу початку та закiнчення заняття, вмикан
ня та вимикання електроживлення;
• проводять реєстрацiю випадкiв зупинки машин та органi
зацiю їх ремонту;
• стежать за своєчасним проведенням технiчного обслугову
вання та ремонту обладнання кабiнету iнформатики;
• здiйснюють навчання та iнструктаж учнiв з охорони працi
з реєстрацiєю в журналi облiку навчальних занять та журналi
реєстрацiї iнструктажiв з охорони працi згiдно з Положенням про
проведення навчання з питань охорони працi, що розробляється
i затверджується керiвником навчального закладу вiдповiдно до
ДНАОП 0.004.1299 Типового положення про навчання з питань
охорони працi, затвердженого наказом Комiтету по нагляду за охо
роною працi України Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики
України вiд 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 21.04.99 за № 248/3541. Навчання учнiв безпечного пово
дження проводиться вiдповiдно до iнструкцiї з охорони працi, якi
розробляють учителi, викладачi навчальних закладiв згiдно
з ДНАОП 0.004.1598 Положення про розробку iнструкцiй з охоро
ни працi, затвердженого наказом Комiтету по нагляду за охороною
працi України Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України
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вiд 29.01.98 № 9, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України
07.04.98 за № 226/2666;
• здiйснюють першу допомогу в разi нещасних випадкiв, що
сталися з учнями в кабiнетi iнформатики.
«Затверджено»
Наказ №_________
вiд __________ 200_____р.
М.П. ____________ / _____
(Пiдпис директора школи)

Інструкцiя з охорони працi пiд час проведення занять
у кабiнетi iнформатики та ІКТ навчання
1. Загальнi вимоги
1.1. До роботи в комп’ютерному класi допускаються учнi, якi
пройшли iнструктаж з технiки безпеки з вiдповiдним записом
у журналi з технiки безпеки i пiдписами.
1.2. Не можна заходити й перебувати в комп’ютерному класi без
учителя.
1.3. Робота в комп’ютерному класi має проводитися тiльки в су
ворiй вiдповiдностi до розкладу занять i графiка самостiйної роботи
вчителя та учнiв.
1.4. Учням заборонено вiдчиняти шафи живлення i комп’ютери
як тодi, коли ЕОМ працюють, так i тодi, коли вони вимкненi.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Заборонено заходити до класу у верхньому одязi чи прино
сити його з собою.
2.2. Заборонено приносити на робоче мiсце особистi речi, диске
ти тощо, крiм ручки i зошита.
2.3. На робочому мiсцi слiд сидiти так, щоб можна було, не на
хиляючись, користуватися клавiатурою i водночас повнiстю бачити
зображення на екранi дисплея.
2.4. Починати роботу можна лише за вказiвкою вчителя або ла
боранта.
3. Вимоги безпеки пiд час роботи
3.1. Заборонено ходити по комп’ютерному класу, голосно роз
мовляти.
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3.2. Виконувати слiд тiльки зазначене вчителем завдання. Кате
горично заборонено виконувати iншi роботи.
3.3. На клавiшi клавiатури потрiбно натискати плавно, не при
пускати ударiв.
3.4. Користуватися друкувальним пристроєм дозволяється
тiльки в присутностi викладача або лаборанта.
3.5. Заборонено самостiйно перемiщувати апаратуру.
3.6. Заборонено запускати iгровi програми.
3.7. У випадку виникнення неполадок треба повiдомити викла
дача або лаборанта.
3.8. Не намагатися самостiйно вiдрегулювати апаратуру або усу
вати в нiй неполадки.
4. Вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи
4.1. Про хиби та неполадки, помiченi пiд час роботи, слiд зроби
ти записи у вiдповiдних журналах.
4.2. На робочому мiсцi не потрiбно залишати зайвих предметiв.
5. Вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях
5.1. За появи незвичайного звуку або вимкнення апаратури по
трiбно негайно припинити роботу й довести це до вiдома вчителя або
лаборанта.
5.2. За появи запаху паленого слiд припинити роботу, вимкнути
апаратуру й повiдомити про це вчителя чи лаборанта. Коли це не
обхiдно, допомогти гасити пожежу.
5.3. У разi потрапляння людини пiд напругу необхiдно знестру
мити вiдповiдне робоче мiсце, надати першу долiкарську допомогу
й викликати «швидку».
5.4. У разi виникнення пожежi необхiдно знеструмити клас,
викликати пожежну команду й приступити до гасiння пожежi на
явними засобами.
5.5. У разi недотримання учнями вимог з охорони працi та по
жежної безпеки адмiнiстрацiя школи може притягти їх до дисци
плiнарної та адмiнiстративної вiдповiдальностi.
Неохайнiсть, неуважнiсть, недостатнє вмiння працювати з при
ладами, невиконання правил охорони працi та пожежної безпеки
можуть призвести до нещасного випадку.
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«Затверджено»
Наказ №_________
вiд __________ 200_____р.
М.П. ___________ / _____
(Пiдпис директора школи)

Правила технiки безпеки в кабiнетi iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй
1. Кабiнет обладнано складними i дорогими технiчними засоба
ми, якi вимагають охайності та дбайливості, тому, заходячи до кабi
нету, слiд одразу займати вiдведене мiсце, не виконувати нiяких дiй
з обладнанням без дозволу вчителя.
2. На робочих мiсцях розташовано обладнання, яке має скла
довi, що працюють пiд високою напругою. Необережне поводження
з апаратурою може призвести до травм.
Тому суворо заборонено:
• вмикати i вимикати апаратуру без вказiвки вчителя;
• торкатися роз’ємiв з’єднувальних кабелiв та самих кабелiв;
• торкатися екрана та тильної частини монiтора;
• перемiщувати увiмкненi складовi обчислювальної системи
(системний блок, монiтор тощо);
• класти будьякi предмети на системний блок, монiтор, кла
вiатуру;
• приносити та використовувати носiї даних (дискети, ком
пактдиски) без дозволу вчителя.
3. Не дозволяється знаходитись у кабiнетi i виконувати будьякi
роботи (прибирання примiщення також) без присутностi вiдповi
дальної особи — завiдувача кабiнету, вчителя, лаборанта.
4. Не дозволяється працювати з клавiатурою та манiпулятором
«миша» брудними або вологими руками.
5. Запам’ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. У разi
появи запаху горiлого одразу ж сповiстiть про це викладача.
6. До початку роботи i ввiмкнення апаратури:
• переконайтесь у вiдсутностi видимих пошкоджень облад
нання робочого мiсця;
• сядьте так, щоб лiнiя погляду проходила приблизно через
центр екрана, вiдстань вiд очей до екрана повинна бути не менше
нiж 50 см, учнi, якi мають окуляри для постiйного носiння, повиннi
працювати за комп’ютером у них, якщо лiкарем не рекомендовано
iншого;
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• розташуйте зошит, ручку, навчальнi посiбники на столi
у вiдведених мiсцях, поправте розмiщення клавiатури, манiпуля
торiв («мишки», джойстика) таким чином, щоб було зручно працю
вати;
• дiї по вмиканню апаратури виконуйте тiльки за командою
викладача i тiльки в послiдовностi, передбаченiй вiдповiдними
iнструкцiями.
7. Робота на комп’ютерi вимагає постiйної зосередженостi,
чiтких дiй, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпо
чинати роботу за недостатнього освiтлення та поганого самопочуття.
8. Протягом роботи за комп’ютером суворо дотримуйтесь викла
дених вище правил, слiдкуйте за вказiвками вчителя. Якщо пiд час
роботи виникає:
• аварiйна зупинка, яка супроводжується виведенням на ек
ран повiдомлення про несправнiсть, слiд це повiдомлення запам’я
тати (або записати) i повiдомити викладача (лаборанта);
• якщо робота апаратури починає супроводжуватися незвич
ними звуками, свiтiнням аварiйних iндикаторiв тощо, слiд припи
нити роботу i повiдомити викладача.
9. Пiд час роботи за комп’ютеризованими робочими мiсцями
учнi не повиннi вставати, якщо до класу заходить будьякий
вiдвiдувач.
10. Завершення роботи з апаратурою:
• вимикати апаратуру дозволяється тiльки в послiдовностi,
передбаченiй вiдповiдними iнструкцiями i за вказiвкою викладача;
• пiсля вивантаження операцiйної системи i зупинки роботи
комп’ютера слiд вимкнути живлення системного блоку або переко
натись у його автоматичному вимкненнi, вимкнути iншi складовi
апаратного забезпечення.
11. У кабiнетi категорично заборонено приймати їжу, користу
ватися розпилювачами парфумiв, лакiв для волосся тощо. Не слiд
користуватися мобiльними телефонами.
12. Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути шкоди
здоров’ю, зберегти обладнання.
Ви особисто вiдповiдаєте за стан робочого мiсця i розташовано
го на ньому обладнання! Невиконання правил — найгрубiше пору
шення порядку i дисциплiни!
Завiдувач кабiнетом: _________ /_______________
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Матерiальнотехнiчне забезпечення кабiнету iнформатики та
ІКТ (згiдно вимог технiки безпеки i охорони працi)
Вiдповiдно до Положення про навчальнi кабiнети загально
освiтнiх навчальних закладiв (затвердженого наказом МОН Украї
ни 20.07.2004 № 601) кабiнети iнформатики та iнформацiйноко
мунiкацiйних технологiй мають бути забезпеченi:
• первинними засобами пожежогасiння вiдповiдно до Пра
вил пожежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи
освiти України (z080098);
• «…кабiнети iнформатики та обчислювальної технiки пло
щею до 100 кв. м мають бути забезпеченi не менше як 1 пiнним та 1
вуглекислотним вогнегасником на примiщення» (витяг з Правил);
• аптечкою з набором медикаментiв для надання першої ме
дичної допомоги згiдно з перелiком.
Орiєнтовний перелiк медикаментiв, перев’язувальних засобiв
i приладдя для аптечки кабiнету iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй
№

Назва

Кiлькiсть

1

Бинт стерильний i нестерильний

2

Серветки стерильнi

по 1 шт.
1 уп.

3

Вата гiгроскопiчна (у банцi з притертою пробкою)

50 г

4

Спирт етиловий

5

Мазь вiд опiкiв (з анестезином тощо)

6

Перманганат калiю

7

Розчин йоду спиртовий

1 фл.

8

Розчин борної кислоти 5%й спиртовий

1 фл.

9

Розчин оцтової кислоти 2%й

10

Розчин амiаку 10%й

1 фл.

11

Валiдол

1 уп.

12

Вазелiн борний

1 уп.

13

Розчин перекису водню 3%й

50 мл

14

Активоване вугiлля в таблетках

4 уп.

15

Сульфацилнатрiю 30%й у тюбиках по 1,5 мл

5 шт.

16

Сода питна

30–50 мл
1 уп.
15–20 г

100–150 мл

1 пачка
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№

Назва

Кiлькiсть

17

Ножицi медичнi

1 шт.

18

Пiнцет

1 шт.

19

Клей БФ6 (або лейкопластир)

20

Джгут

25 мл (3 пак.)
1 шт.

Комплектування аптечки й складання iнструкцiї з подання пер
шої медичної допомоги роблять за погодженням з персоналом мед
пункту навчального закладу.
На дверцях аптечки слiд записати адресу i телефон найближ
чої лiкувальної установи, де можуть надати першу медичну до
помогу.
Вiдповiдальнiсть за наявнiсть медикаментiв, перев’язувальних
засобiв, а також за належний стан аптечки покладається на лабо
ранта кабiнету.
Контроль за станом аптечки здiйснює персонал медпункту.
Правила Інтернетбезпеки та Інтернететики
для дiтей i пiдлiткiв
• Нiколи не давайте особистої iнформацiї про себе (прiзви
ще, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батькiв.
• Якщо ви вiднайшли в мережi щось, що бентежить вас, не
намагайтеся розiбратися в цьому самостiйно. Звернiться до батькiв
або вчителiв вони знають, що треба робити.
• Зустрiчi в реальному життi зi знайомими по Інтернет
спiлкуванню не є дуже гарною iдеєю, оскiльки люди можуть
бути дуже рiзними в електронному спiлкуваннi i пiд час реальної
зустрiчi. Якщо ж ви всетаки хочете зустрiтися з ними, повiдом
те про це батькiв, i нехай вони пiдуть на першу зустрiч разом iз
вами.
• Не вiдкривайте листи електронної пошти, файли або web
сторiнки, отриманi вiд людей, яких ви реально не знаєте або яким
не довiряєте.
• Нiкому не давайте свiй пароль, за винятком дорослих ва
шої родини.
• Завжди дотримуйтеся сiмейних правил Інтернетбезпеки:
вони розробленi для того, щоб ви почувалися комфортно й безпечно
в мережi.
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• Нiколи не робiть того, що може призвести до грошових
витрат у вашiй родинi, окрiм випадкiв, коли поруч iз вами батьки.
• Завжди будьте ввiчливими в електронному листуваннi,
i вашi респонденти будуть ввiчливими з вами.
• В електронних листах не користуйтеся верхнiм регiстром,
це сприймається в мережi як крик i може прикро вразити вашого
спiврозмовника.
• Не надсилайте в листi iнформацiю великого обсягу (кар
тинки, фотографiї тощо) без попередньої домовленостi з вашим
спiврозмовником.
• Не розсилайте листи з будьякою iнформацiєю незнайо
мим людям без їхнього прохання, це сприймається як спам i, зви
чайно, засмучує користувачiв мережi.
• Завжди поводьтеся в мережi так, як би ви хотiли, щоб по
водилися з вами.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Вiддiл освiти _____________ райдержадмiнiстрацiї
__________________________________________
(назва навчального закладу)

«Затверджую»
Директор школи
______________ / _______
Пiдпис, прiзвище, iнiцiали
наказ №___вiд ___________
Посадова iнструкцiя вчителя iнформатики
__________________________________________________
Прiзвище, iм’я, по батьковi

Загальноосвiтня школа І–ІІІ ст.
м. / с. _________________________
1. Загальні положення
1.1. Посадова iнструкцiя розроблена на пiдставi:
 Тарифноквалiфiкацiйної характеристики вчителя, затвердже
ної наказом МОН України вiд 31.08.1995 р. № 463/1268;
 Закону України «Про освiту»;
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 Закону України «Про охорону працi»;
 Типового положення про службу охорони працi, затверджено
го наказом Держкомiтету України з нагляду за охороною працi вiд
15.11.2004 р. № 255;
 Положення про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що
сталися пiд час навчальновиховного процесу у навчальних закла
дах, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти України № 616 вiд
31.08.2001 р.;
 Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв
навчальновиховного процесу в установах i закладах освiти, затвер
дженого наказом МОН України вiд 01.08.2001 р. № 563.
1.2. Учитель повинен мати освiту на рiвнi бакалавра, спецiа
лiста або магiстра без вимог до стажу педагогiчної роботи.
1.3. Учитель пiдпорядкований безпосередньо заступнику дирек
тора з навчальновиховної роботи.
1.4. Учитель iнформатики призначається i звiльняється з поса
ди директором школи.
1.5. У своїй дiяльностi вчитель керується Конституцiєю та зако
нами України, указами Президента України, рiшеннями Уряду
України, рiшеннями та розпорядженнями органiв управлiння
освiти всiх рiвнiв з питань освiти та виховання молодi, правилами
i нормами охорони працi, технiки безпеки та протипожежного за
хисту, а також статутом i локальними правовими актами школи
(у тому числi Правилами внутрiшнього розпорядку, наказами та
розпорядженнями директора, посадовою iнструкцiєю), трудовим
договором.
1.6. Учитель дотримується Конвенцiї про права дитини.
2. Функцiї вчителя iнформатики
Основними напрямками дiяльностi вчителя iнформатики є:
2.1. Навчання та виховання пiдростаючого поколiння з ураху
ванням специфiки навчального предмета та вiку учнiв.
2.2. Сприяння соцiалiзацiї дiтей, формування в них загальної
культури, нацiональної самосвiдомостi, свiдомого вибору ними та
подальшого засвоєння професiйних освiтнiх програм.
2.3. Забезпечення режиму дотримання норм i правил технiки
безпеки в навчальному процесi.
2.4. Володiння сучасними формами, методами органiзацiї на
вчальновиховного процесу, забезпечення результативностi та якос
тi своєї працi.

Роздiл ІІІ. Технiка безпеки та охорона працi

93

2.5. Постiйне пiдвищення педагогiчної майстерностi i фахового
рiвня. Раз на 5 рокiв проходити навчання на курсах пiдвищення
квалiфiкацiї i раз на 3 роки з безпеки життєдiяльностi.
3. Посадовi обов’язки вчителя iнформатики
Учитель iнформатики виконує такi посадовi обов’язки:
3.1. Здiйснює навчання та виховання учнiв згiдно з програмою
та методикою iнформатики, проводить уроки та iншi заняття в за
крiплених за ним за розподiлом навчального навантаження класах,
забезпечує пiд час занять належний порядок i дисциплiну.
3.2. Реалiзує освiтнi програми вiдповiдно до навчального плану,
власних поурочних планiв, розкладу занять; використовує при цьо
му рiзнi прийоми, методи i засоби навчання.
3.3. Забезпечує рiвень пiдготовки учнiв, який вiдповiдає вимо
гам державного освiтнього стандарту.
3.4. Виконує правила i норми охорони працi, технiки безпеки та
протипожежного захисту, забезпечує охорону життя i здоров’я
учнiв у перiод освiтнього процесу:
 проводить iнструктаж учнiв iз безпеки працi на навчальних за
няттях з обов’язковою реєстрацiєю в спецiальному журналi;
 органiзовує вивчення учнями правил з охорони працi;
 здiйснює контроль за дотриманням правил з охорони працi та
усуває вiд роботи учнiв, якi порушують технiку безпеки;
 пiдключає i вiдключає обладнання вiд струму, а в разi ушко
дження вилучає його iз використання i передає майстру для ремон
ту, про що фiксує в спецiальному журналi;
 у разi вiзуального пошкодження заземлення, електричної про
водки, рубильника, який вимикає струм з усього обладнання, те
рмiново повiдомляє адмiнiстрацiю i не допускає нiяких робiт з об
ладнанням до усунення пошкоджень електриком, про що фiксує
в спецiальному журналi;
 про пошкодження охоронної сигналiзацiї i недолiки iз засобiв
зберiгання обладнання повiдомляє адмiнiстрацiю;
 у разi появи незвичайного звуку, запаху чаду, полум’я, диму
термiново вiдключає обладнання, а якщо це неможливо — забезпе
чує вихiд усiх учнiв iз кабiнету, повiдомляє адмiнiстрацiю, викли
кає пожежну охорону;
 у разi нещасного випадку оперативно повiдомляє керiвництво
школи, вживає заходи по наданню першої допомоги, викликає
швидку допомогу.
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Забороняється в кабiнетi iнформатики:
1) Залишати працююче обладнання без догляду.
2) Працювати на пошкодженому обладнаннi, у разi ушкоджен
ня проводки, рубильника, заземлення.
3) Знiмати захиснi кожухи з обладнання i самостiйно усувати
пошкодження.
4) Працювати вологими руками й у вологому одязi.
5) Працювати на вiдстанi вiд монiтора менше нiж 60–70 см.
6) Класти рiзнi предмети, одяг на монiтор, клавiатуру, зовнiшнi
пристрої.
7) Прикладати зусилля, натискуючи на клавiшi ПК.
8) Вставляти авторучки, лiнiйки тощо у вентиляцiйнi отвори
приладiв, розетки електроструму тощо.
9) Користуватися крейдою для письма або малювання на дошцi,
миття вiкон, побiлки, а також натирати пiдлогу мастикою будьяко
го типу.
10) Здiйснювати вологе прибирання, якщо включено рубильник.
11) Користуватися нагрiвальними приладами, крiм тих, якi пе
редбаченi для використання в кабiнетi iнформатики, користуватися
вiдкритим вогнем.
12) Вiдкривати бiля приладiв посудини з розчинами й легкозай
мистими речовинами.
13) Вносити в кабiнет магнiти, посудини з кислотами, хлоро
вмiщувальними речовинами, якi можуть викликати корозiю
внутрiшнiх вузлiв обладнання.
3.5. Вносить пропозицiї з покращення та оздоровлення умов
проведення навчального процесу, а також доводить до вiдома ке
рiвництва про всi недолiки в забезпеченнi навчального процесу, якi
знижують життєдiяльнiсть та працездатнiсть органiзму учня.
3.6. Веде у встановленому порядку класну документацiю, здiй
снює поточний контроль за вiдвiдуванням та успiшнiстю учнiв за
прийнятою в школi системою, виставляє оцiнки в класний журнал
i щоденник учня, своєчасно надає адмiнiстрацiї школи звiтнi данi.
3.7. Бере участь у встановленому порядку в пiдсумковiй атес
тацiї учнiв.
3.8. Допускає у встановленому порядку на заняття представникiв
адмiнiстрацiї школи з метою контролю та оцiнки дiяльностi педагога.
3.9. Замiняє на уроках тимчасово вiдсутнiх учителiв за розпо
рядженням заступника директора з навчальновиховної роботи.
3.10. Дотримується Статуту та Правил внутрiшнього трудового
розпорядку школи, iнших локальних правових актiв школи.
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3.11. Дотримується законних правил та свобод учнiв.
3.12. Готується до занять, систематично пiдвищує свою профе
сiйну квалiфiкацiю, бере участь у дiяльностi методичних об’єднань
та iнших формах методичної роботи, прийнятих у школi.
3.13. Бере участь у роботi педагогiчної ради школи та нарадах,
якi проводить адмiнiстрацiя школи.
3.14. Чергує по школi вiдповiдно до графiка чергування на пере
рвах мiж заняттями, а також за 20 хвилин до початку i 20 хвилин
по закiнченню урокiв.
3.15. Пiдтримує постiйний зв’язок з батьками (особами, якi їх
замiняють) учнiв.
3.16. Проходить перiодичнi медичнi обстеження.
3.17. Дотримується етичних норм поведiнки в школi, побутi,
громадських мiсцях.
3.18. Як завiдуючий кабiнетом:
 керує роботою лаборанта, який закрiплений за кабiнетом;
 контролює цiльове використання кабiнету;
 органiзовує поповнення кабiнету обладнанням, приладами та
iншим майном, приймає матерiальнi цiнностi (крiм меблiв) на
вiдповiдне зберiгання за одноразовими документами, забезпечує
збереження звiтного майна, бере участь у встановленому порядку
в iнвентаризацiї та списаннi майна кабiнету;
 розробляє та перiодично переглядає (не рiдше 1 разу на
3 роки) iнструкцiї з охорони працi, подає їх на затвердження ди
ректору;
 контролює оснащення навчального кабiнету протипожежним
майном, медичними та iндивiдуальними засобами захисту, а також
наочною агiтацiєю з питань забезпечення безпеки життєдiяльностi;
 проводить сам та органiзовує проведення iншими педагогами
iнструктажу з охорони працi учнiв з обов’язковою реєстрацiєю
в класному журналi або журналi встановленого зразка;
 не допускає проведення занять, якi несуть загрозу для життя
та здоров’я учнiв та працiвникiв школи з повiдомленням про це за
ступника директора з навчальновиховної роботи;
 вносить пропозицiї щодо умов працi та навчання з метою вклю
чення їх в угоду з охорони працi.
4. Права
Учитель iнформатики має право:
4.1. Брати участь в управлiннi школою в порядку, який визна
чено Статутом школи.
4.2. На захист професiйної честi та гiдностi.

96

Шкільний кабінет інформатики

4.3. Ознайомлюватися зi скаргами та iншими документами, якi
мiстять оцiнку його роботи, дає за ними пояснення.
4.4. Захищати свої iнтереси самостiйно або через представника,
у тому числi й адвоката, у випадку дисциплiнарного або службового
розслiдування, пов’язаного з порушенням учителем норм профе
сiйної етики.
4.5. На конфiденцiйнiсть дисциплiнарного (службового) розслi
дування, за винятком випадкiв, передбачених законом.
4.6. Вiльно вибирати та використовувати методики навчання та
виховання, навчальнi посiбники та матерiали, пiдручники, методи
оцiнювання знань учнiв.
4.7. Пiдвищувати квалiфiкацiю.
4.8. Атестуватися на добровiльнiй основi на вiдповiдну ква
лiфiкацiйну категорiю та отримати її у випадку успiшного прохо
дження атестацiї.
4.9. Давати учням пiд час занять i перерви обов’язковi розпо
рядження, якi вiдносяться до органiзацiї занять i дотриманню дис
циплiни, та забезпечувати їх виконання, притягувати учнiв до дис
циплiнарної вiдповiдальностi у випадках порушення порядку,
встановлених Статутом школи.
5. Вiдповiдальнiсть
5.1. В установленому законодавством України порядку вчитель
несе вiдповiдальнiсть за:
 реалiзацiю не в повному обсязi освiтнiх програм вiдповiдно до
навчального плану i графiку навчального процесу;
 життя та здоров’я учнiв пiд час навчального процесу;
 порушення прав та свобод учнiв.
5.2. За невиконання або неналежне виконання без поважних
причин Статуту та Правил внутрiшнього трудового розпорядку
школи, законних розпоряджень директора школи та iнших локаль
них нормативних актiв, посадових обов’язкiв, установлених цiєю
iнструкцiєю, вчитель несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть у поряд
ку, встановленому трудовим законодавством.
5.3. За застосування, в тому числi неодноразове, методiв вихо
вання, пов’язаних iз фiзичним або психiчним насиллям над особи
стiстю учня, а також iнший аморальний учинок учитель може бути
звiльнений iз посади вiдповiдно до трудового законодавства i Закону
України «Про освiту». Звiльнення за вказаний проступок не є засо
бом дисциплiнарної вiдповiдальностi.
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5.4. За нанесення школi та учасникам навчального процесу
шкоди у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових об
ов’язкiв учитель несе матерiальну вiдповiдальнiсть у порядку та
межах, встановлених трудовим i громадянським законодавством.
5.5. Слiдкує за справнiстю електричної проводки (вiдсутнiсть
оголених дротiв), справнiстю роботи вимикачiв, розеток. У разi ви
никнення пожежi використовує первиннi засоби гасiння пожежi
(вогнегасник, вода, пiсок).
6. Взаємовiдносини
Учитель iнформатики:
6.1. Працює в режимi виконання обсягу встановленого йому на
вчального навантаження вiдповiдно до розкладу занять, участi в обо
в’язкових планових загальношкiльних заходах i самоплануваннi обо
в’язкової дiяльностi, на яку не встановленi норми виробiтку.
6.2. У перiод канiкул, який не збiгається з вiдпусткою, залу
чається адмiнiстрацiєю школи до педагогiчної, методичної або
органiзацiйної роботи в межах часу, який не перевищує навчально
го навантаження до початку канiкул. Графiк роботи вчителя в канi
кули затверджується наказом директора школи.
6.3. Замiняє у встановленому порядку тимчасово вiдсутнiх учи
телiв на умовах погодинної оплати i по тарифiкацiї, вiдповiдно до
термiну замiни.
6.4. Замiняється на перiод тимчасової вiдсутностi вчителями
тiєї ж спецiальностi або вчителями, якi мають вiдставання з на
вчального плану у викладаннi свого предмета в цьому класi.
6.5. Отримує вiд адмiнiстрацiї школи матерiали норматив
ноправового та органiзацiйнометодичного характеру, знайомиться
пiд розписку з вiдповiдними документами.
6.6. Систематично обмiнюється iнформацiєю з питань, якi вхо
дять до його компетенцiї, з адмiнiстрацiєю та педагогiчними пра
цiвниками школи.
6.7. Припиняє проведення роботи або занять, пов’язаних з не
безпекою для життя i доповiдає про це директору школи.
Керiвник структурного пiдроздiлу _________________________
Посадову iнструкцiю отримав_____________________________
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«Затверджую»
Директор школи
_______________/ _______
Пiдпис, прiзвище, iнiцiали
наказ №___вiд ___________
Функцiональнi обов’язки вчителя iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання
(завiдувача кабiнет) з охорони працi
Вчитель i завiдувач кабiнету вiдповiдають за органiзацiю i про
ведення занять i робiт вiдповiдно до вимог охорони працi з iнформа
тики й iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй:
• навчають учнiв безпечного поводження з наявним у кабi
нетi обладнанням, а також безпечних методiв виконання робiт;
• є вiдповiдальними за збереження обладнання кабiнету,
справнiсть засобiв пожежогасiння;
• щодня проводять реєстрацiю в журналi використання ПК
кабiнету початку та закiнчення заняття, вмикання та вимикання
електроживлення;
• проводять реєстрацiю випадкiв зупинки машин та органi
зацiю їх ремонту;
• стежать за своєчасним проведенням технiчного обслугову
вання та ремонту обладнання кабiнету;
• стежать за своєчасним проведенням технiчного обслугову
вання та ремонту обладнання кабiнету;
• здiйснюють навчання та iнструктаж учнiв з охорони працi
з реєстрацiєю в журналi облiку навчальних занять та в журналi
реєстрацiї iнструктажiв з охорони працi згiдно з Положенням про
проведення навчання з питань охорони працi, що розробляється
i затверджується керiвником навчального закладу. Навчання учнiв
безпечному поводженню проводиться вiдповiдно до iнструкцiй
з охорони працi, якi розробляють учителi навчальних закладiв;
• здiйснюють першу допомогу в разi нещасних випадкiв, що
сталися з учнями в кабiнетi.
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ВІДДІЛ ОСВІТИ
_________ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
____________ загальноосвiтня школа І–ІІІ ступенiв
____________ районної ради ____________ областi
«Затверджую»
Директор школи
_______________/ _______
Пiдпис, прiзвище, iнiцiали
наказ №___вiд ___________
Інструкцiя з охорони працi № ___
пiд час роботи на ЕОМ
1. Загальнi вимоги безпеки працi
1.1. До самостiйної роботи на персональних електроннообчис
лювальних машинах (ПЕОМ) допускаються особи, що досягли
18рiчного вiку, пройшли медичний огляд, iнструктаж з охорони
працi i навчання за спецiальною програмою.
1.2. Пiд час роботи на ПЕОМ та iнших пристроях, якi входять до
ПЕОМ, на працiвника можуть впливати такi небезпечнi та шкiдливi
фактори:
1.2.1. Електрострум. Випромiнювання.
1.2.2. Перенапруга зору пiд час роботи з екранними пристроя
ми, особливо за нерацiонального розташування екрана по вiдношен
ню до очей.
1.3. Освiтлювальнi установки повиннi забезпечувати рiвномiрну
освiтленiсть i не повиннi утворювати заслiплювальних вiдблискiв на
клавiатурi й iнших частинах пульту, а також на екранi дисплея
в напрямку очей оператора.
1.4. Дисплеї повиннi розташовуватися за однорядного їх ро
змiщення на вiдстанi не меншiй ніж 1 м вiд стiн; вiдстань мiж робо
чими мiсцями повинна бути не менша нiж 1,5 м. Забороняється
встановлювати дисплеї екранами один проти одного.
1.5. Кут нахилу екрана дисплея по вiдношенню до вертикалi по
винен складати 10–15 градусiв, а вiдстань до екрана — 400–500 мм.
1.6. У примiщеннях i на робочому мiсцi необхiдно пiдтримувати
чистоту i порядок, проводити систематичне провiтрювання.
1.7. Про всi виявленi пiд час роботи несправностi обладнання не
обхiдно доповiсти керiвнику, у випадку аварiї слiд негайно припи
нити роботу для усунення аварiйних обставин.
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1.8. Про кожний нещасний випадок очевидець, працiвник,
який його виявив, або сам потерпiлий повиннi доповiсти безпосеред
ньому керiвниковi робiт i вжити заходiв щодо лiкарської допомоги.
1.9. Керiвники, якi не забезпечили дотримання вимог цiєї
iнструкцiї, а також особи, які допустили порушення цих вимог,
притягуються до вiдповiдальностi, згiдно з чинним законодавством.
2. Вимоги безпеки працi перед початком роботи
2.1. Перевiрити наявнiсть та надiйнiсть захисного заземлення
устаткування.
2.2. Перевiрити стан електричного шнура та вилки.
2.3. Перевiрити справнiсть вимикачiв та iнших органiв керуван
ня ПЕОМ.
2.4. Перевiрити наявнiсть та стан захисного екрана на дисплеї.
2.5. У разi виявлення будьяких несправностей ПЕОМ не вмика
ти i негайно повiдомити про це керiвника.
3. Вимоги безпеки працi пiд час роботи
3.1. Виконувати тiльки ту роботу, яка входить в обов’язки пра
цiвника.
3.2. Вмикати i вимикати ПЕОМ тiльки вимикачами, заборо
няється проводити вимкнення вийманням вилки з розетки.
3.3. Забороняється оператору знiмати захиснi кожухи з облад
нання i працювати без них.
3.4. Не допускати до ПЕОМ стороннiх осiб, якi не беруть участi
в роботi.
3.5. Забороняється перемiщати i переносити блоки, обладнання,
якi знаходяться пiд напругою.
3.6. Забороняється поправляти i заправляти фарбувальну стрiч
ку на принтерi пiд час роботи.
3.7. Не палити на робочому мiсцi.
3.8. Суворо виконувати загальнi вимоги щодо електробезпеки та
пожежної безпеки.
3.9. Самостiйно розбирати та проводити ремонт електронної та
електронномеханiчної частини ПЕОМ категорично забороняється.
Цi роботи можуть виконувати лише фахiвцi з технiчного обслугову
вання ПЕОМ.
3.10. ПЕОМ необхiдно використовувати в суворiй вiдповiдностi
з експлуатацiйною документацiєю на неї.
3.11. Пiд час виконання роботи слiд бути уважним, не звертати
уваги на стороннi речi.
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3.12. Про всi виявленi несправностi та збої в роботi апаратури
необхiдно повiдомити безпосереднього керiвника.
Режим працi та вiдпочинку
3.13. Необхiдно чiтко виконувати встановлений режим працi та
вiдпочинку, що враховує функцiональну напруженiсть працi, ди
намiку систем органiзму та працездатностi i передбачає обов’язкове
виконання регламентованих перерв.
3.14. Основною перервою є перерва на обiд. Крiм того, вiдпо
вiдно до особливостей трудової дiяльностi працiвникiв на ПЕОМ,
у режимi працi повиннi бути додатково через кожну годину роботи
перерви на 5–10 хв, а через 2 год — на 15 хв.
3.15. Кiлькiсть знакiв, якi опрацьовуються, не повинна переви
щувати 30ти тисяч за 4 години роботи.
3.16. Пiд час роботи з текстовою iнформацiєю (у режимi введен
ня даних, редагування тексту та читання з екрана дисплея) най
бiльш фiзiологiчним є поява чорних знакiв на свiтлому фонi.
4. Вимоги безпеки працi пiсля закiнчення роботи
4.1. Вiдключити ПЕОМ вiд електромережi, для чого необхiдно
вимкнути тумблери, а потiм витягнути штепсельну вилку з розетки.
4.2. Протерти зовнiшню поверхню ПЕОМ чистою вологою тка
ниною. При цьому не допускається використання розчинникiв, оде
колону, препаратiв для чищення в аерозольнiй упаковцi.
4.3. Прибрати робоче мiсце. Скласти дискети у вiдповiднi мiсця
зберiгання.
Вiдповiдальнiсть. За порушення пунктiв iнструкцiї виннi притя
гуються до матерiальної, адмiнiстративної i кримiнальної вiдповi
дальностi згiдно з чинним Законом України про охорону працi.
5. Вимоги безпеки життєдiяльностi в аварiйних ситуацiях
У разi появи незвичного звуку, запаху паленого, самовiльного
вимкнення машини негайно припинiть роботу i повiдомте про це
безпосереднього керiвника.
________________________ ____________ _______________
(посада керiвника пiдроздiлу/ органiзацiї / розробника) (особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

УЗГОДЖЕНО:
Керiвник (спецiалiст) служби
охорони працi установи, закладу освiти (заступник директора)
__________ ________________
(особистий пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

Голова профкому _____________ ______________________)
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«Затверджено»
Наказ директора школи
№___вiд _______ 200____р.
М.П. ____________ / _____
Інструкцiя з охорони працi №_____
пiд час роботи в кабiнетi iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання
1. Загальнi положення
1.1. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнфор
матики та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання
є обов’язковою для виконання учнями, вчителями, керiвниками на
вчальних закладiв.
1.2. У кабiнетi iнформатики проводяться:
• навчальнi заняття з iнформатики та iнших навчальних
предметiв з використанням засобiв iнформацiйних та комунiка
цiйних технологiй;
• позакласнi (позаурочнi) груповi та iндивiдуальнi заняття
з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних техно
логiй;
• розробка учнями програмних засобiв за завданнями вчите
ля (викладача) або керiвника навчального закладу.
1.3. До роботи на ПК допускаються учнi, якi пройшли первин
ний iнструктаж з охорони працi (безпеки життєдiяльностi).
1.4. Основнi небезпечнi та шкiдливi чинники в роботi:
• травмування електричним струмом;
• перевтома органiв зору;
• випромiнювання;
• навантаження на опорну систему.
1.5. На початку вивчення предметiв з iнформатики вчитель за
крiплює учнiв за робочими мiсцями з урахуванням зросту, стану
зору та слуху. У випадку навчальної потреби допускається тимчасо
ва змiна розташування учнiв у кабiнетi iнформатики.
1.6. Заняття з ПК повиннi проводитися лише в присутностi пе
дагога. Педагог, який має вищу педагогiчну освiту i пройшов
iнструктаж з технiки безпеки, за перiод роботи з ПК несе вiдповi
дальнiсть за безпеку дiтей.
1.7. Позакласнi заняття з iнформатики проводяться в присут
ностi вчителiв.
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1.8. Допуск стороннiх осiб у кабiнет дозволяється тiльки з вiдо
ма вчителя iнформатики.
1.9. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливос
тей кожного учня в iндивiдуальному режимi, який визначає вчи
тель. Початок i закiнчення занять з кожною групою учнiв фiксу
ється в журналi облiку використання ПК вiдповiдно до вiку.
1.10. Показання до занять з ПК i режиму роботи дiтям шкiльно
го вiку з аномалiями рефракцiї повиннi встановлюватись офтальмо
логом.
1.11. Загальна тривалiсть позакласних та факультативних за
нять з основ iнформатики не повинна перевищувати 2 годин на тиж
день, а безпосередньої роботи на ПК — не бiльше 1 години.
1.12. Загальна тривалiсть пiд час профiльного навчання учнiв на
ПК не повинна перевищувати 2 годин на день.
1.13. Пiд час роботи в кабiнетi учнi зобов’язанi пiдтримувати по
рядок i чистоту на робочому мiсцi.
1.14. У разi несправностi електрообладнання, його складових
частин слiд звернутися до працiвникiв сервiсцентрiв, не починати
повторне вмикання або ремонт самостiйно.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перевiрити наявнiсть та надiйнiсть заземлення електрооб
ладнання.
2.2. Слiд виконувати всi вказiвки вчителя по безпечному пово
дженню з приладами та пристроями, що використовуються пiд час
роботи.
2.3. Перед початком навчання вчитель повинен вiзуально пере
вiрити непошкодженiсть захисного заземлення в тих кабiнетах
iнформатики, у яких це заземлення виконано вiдкритим проводом.
2.4. Конструкцiя робочого стiльця (крiсла) має забезпечувати
пiдтримання рацiональної робочої пози пiд час виконання основних
робочих операцiй, створювати умови для змiни пози. Учитель пови
нен вiдрегулювати висоту та кут нахилу сидiння i спинки вiдпо
вiдно до зросту i вiку учня.
2.5. Клавiатура повинна бути зручною для виконання роботи
двома руками, конструктивно вiдокремлена вiд монiтора для забез
печення можливостi її оптимального розташування та прийняття
рацiональної робочої пози. Висота клавiатури на рiвнi середнього
ряду не повинна перевищувати 30 мм. Клавiатуру слiд розташо
вувати на поверхнi столу на вiдстанi 100–300 мм вiд краю, який
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повернутий до користувача. Кут нахилу до панелi клавiатури має
знаходитися в межах вiд 5°, до 15°.
2.6. Екран ПК слiд розташовувати на оптимальнiй вiдстанi вiд
очей учня, але не ближче 0,4 м залежно вiд розмiру екрана монiто
ра. Для зручностi зорового спостереження площина екрана ПК має
бути перпендикулярна лiнiї зору, при цьому має бути передбачена
можливiсть перемiщення монiтора у вертикальнiй площинi пiд ку
том ±30° (справа налiво).
2.7. Конструкцiя робочого столу повинна забезпечувати мож
ливiсть оптимального розташування на робочiй поверхнi обладнан
ня, при цьому треба враховувати його кiлькiсть та конструктивнi
особливостi (розмiр монiтора, клавiатури, пюпiтра тощо) та харак
теру роботи, що виконується.
2.8. У разi виникнення будьяких несправностей, не вимикаючи
ПК, негайно повiдомити про це вчителя.
3. Вимоги безпеки пiд час роботи
3.1. Учителi стежать за виконанням учнями вимог безпеки пiд
час навчання в кабiнетi iнформатики.
3.2. Сигнали про початок перерви слiд подавати на екранi вiдео
монiтора. Робота з ПК повинна проводитися в iндивiдуальному ре
жимi.
3.3. Пiсля безперервної роботи за екраном вiдеомонiтора по
виннi проводити протягом 1,5–2 хв вправи для профiлактики зоро
вої втоми; через 45 хв роботи з використанням комп’ютерiв —
фiзичнi вправи для профiлактики загальної втоми.
3.4. Безперервна робота з ПК учнiв 10–11 класiв на спарених
уроках не повинна перевищувати на першому уроцi 25–30 хв; на
другому — 15–20 хв.
3.5. Для учнiв 10–11 класiв дозволяється варiант органiзацiї за
нять, за якого передбачається одна академiчна година — теоретич
них занять, друга година — практичних занять. Практичнi заняття
мiстять:
• безперервну роботу з екраном ПК — 25–30 хв;
• виконання комплексу вправ для профiлактики зорової
i статичної втоми — 5 хв;
• продовження роботи з комп’ютером до кiнця занять —
15–10 хв.
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3.6. Пiд час виробничого навчання учнiв старших класiв з вико
ристанням ПК в навчальновиробничому комбiнатi 50 % часу слiд
вiдводити теоретичним заняттям, 50 % — практичним.
3.7. Пiд час проведення виробничої практики учнiв необхiдно
через кожнi 20–25 хв роботи з ПК проводити вправи для профiлак
тики зорової втоми, через 45 хв роботи, на перервi, — вправи для
профiлактики загальної втоми.
3.8. Безперервна робота учнiв з екраном вiдеомонiтора не має
перевищувати:
• для учнiв 1го класу (6 рокiв) — 10 хв за одну навчальну го
дину;
• для учнiв 2–5х класiв — 15 хв за одну навчальну годину;
• для учнiв 6–7х класiв — 20 хв за одну навчальну годину;
• для учнiв 8–9 класiв — 25 хв за одну навчальну годину;
• для учнiв 10–11 класiв та студентiв вищих навчальних за
кладiв І та II рiвнiв акредитацiї на першiй годинi занять — 30 хв, на
другiй годинi — 20 хв.
3.9. Пiд час роботи не допускається:
• використання електрообладнання кабiнету iнформатики
в умовах, що не вiдповiдають вимогам iнструкцiй пiдприємствви
робникiв;
• експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою або та
кою, що втратила захиснi властивостi за час експлуатацiї, iзо
ляцiєю; розмiщення електрообладнання поблизу джерел тепла,
у мiсцях iз недостатньою вентиляцiєю;
• залишати увiмкненим ПК без догляду на тривалий час —
бiльше 30 хв;
• пiдключати ПК до електромережi та електророзеток, що
не мають захисного заземлення.
3.10. Для пiдключення переносної електроапаратури застосову
ють гнучкi проводи в iзоляцiї.
3.11. Штепсельнi з’єднання та електророзетки для напруги 12 В
та 36 В за своєю конструкцiєю мають вiдрiзнятися вiд штепсельних
з’єднань для напруги 127 В та 220 В i бути пофарбованi в колiр,
який вiзуально вiдрiзняється вiд кольору штепсельних з’єднань,
розрахованих на напругу 127 В та 220 В.
3.12. Слiд вимикати кабель живлення електрообладнання
з електромережi, якщо воно залишається непрацюючим на трива
лий час — добу i бiльше.
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3.13. Забороняється допускати стороннiх осiб, якi не беруть
участi в роботi.
3.14. Забороняється виконувати дiї по обслуговуванню та ремон
ту принтера пiд час його роботи.
3.15. Пiд час роботи бути уважним i не звертати уваги на сто
роннi речi.
4. Вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи
4.1. Вiдключити ПК вiд електромережi.
4.2. Прибирання робочих мiсць пiсля закiнчення роботи прово
диться вiдповiдно до вказiвок учителя (викладача).
5. Вимоги безпеки в аварiйнiй ситуацiї
5.1. У разi появи незвичного звуку, запаху паленого, само
вiльного вимикання машини негайно припинити роботу й повiдоми
ти про вчителя (викладача) про аварiйнi ситуацiї (пожежа; поява
сильних стороннiх запахiв), не допускати панiки i пiдпорядковува
тися тiльки вказiвкам учителя (викладача).
5.2. У разi одержання травми, а також поганого самопочуття
учнi повиннi негайно повiдомити про це вчителя (викладача). За не
обхiдностi потрiбно негайно викликати швидку медичну допомогу
по телефону за номером 103.
5.3. У разi загоряння в кабiнетi необхiдно вiдразу лiквiдувати
пожежу. Для цього необхiдно:
• повiдомити пожежну охорону (тел. 101);
• вжити заходiв щодо евакуацiї людей з примiщення;
• вимкнути електромережу.
________________________ ____________ _______________
(посада керiвника пiдроздiлу/ органiзацiї / розробника) (особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

УЗГОДЖЕНО:
Керiвник (спецiалiст) служби
охорони працi установи, закладу освiти (заступник директора)
__________ ________________
(особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

Голова профкому _____________ ______________________
(особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
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ВІДДІЛ ОСВІТИ
__________ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
___________ загальноосвiтня школа І–ІІІ ступенiв
____________ районної ради ____________ областi
«Затверджено»
Наказ директора школи
№___вiд ______ 200_____р.
М.П. ____________ / _____
Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення
практичних (лабораторних) робiт на уроках iнформатики
1. Загальнi положення
1.1. До роботи в комп’ютерному класi допускаються учнi, якi
пройшли iнструктаж iз технiки безпеки та електробезпеки з вiдпо
вiдним записом у журналi з технiки безпеки i пiдписами.
1.2. Не можна заходити й перебувати у комп’ютерному класi без
учителя.
1.3. Робота в комп’ютерному класi має проводитися тiльки в су
ворiй вiдповiдностi до розкладу занять i графiка роботи вчителя та
учнiв.
1.4. Учням заборонено вiдчиняти комп’ютери як тодi, коли вони
працюють, так i тодi, коли вони вимкненi.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Заборонено заходити до класу у верхньому одязi чи прино
сити його з собою.
2.2. Заборонено приносити на робоче мiсце особистi речi, диске
ти тощо, крiм ручки та зошита.
2.3. На робочому мiсцi слiд сидiти так, щоб можна було, не на
хиляючись, користуватися клавiатурою i водночас повнiстю бачити
зображення на екранi дисплея.
2.4. Починати роботу можна лише за вказiвкою викладача.
3. Вимоги безпеки пiд час роботи
3.1. Заборонено ходити по комп’ютерному класу, голосно роз
мовляти.
3.2. Виконувати слiд тiльки зазначене вчителем завдання. Кате
горично заборонено виконувати iншi роботи.
3.3. На клавiшi клавiатури потрiбно натискати плавно, не при
пускаючи ударiв.
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3.4. Користуватися друкуючим пристроєм дозволяється тiльки
в присутностi викладача.
3.5. Заборонено самостiйно перемiщувати апаратуру.
3.6. Заборонено запускати iгровi програми.
3.7. У випадку виникнення неполадок необхiдно повiдомити
викладача.
3.8. Не намагатися самостiйно регулювати апаратуру або усува
ти в нiй неполадки.
4. Вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи
4.1. Про хиби та неполадки, помiченi пiд час роботи, слiд по
вiдомити викладача.
4.2. На робочому мiсцi не потрiбно залишати зайвих предметiв.
5. Вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях
5.1. У разi появи незвичайного звуку або вимкнення апаратури
потрiбно негайно припинити роботу й довести це до вiдома вчителя.
5.2. У разi появи запаху паленого слiд припинити роботу, вим
кнути апаратуру й повiдомити про це вчителя. За необхiдностi допо
могти гасити пожежу.
5.3. У разi потрапляння людини пiд напругу необхiдно знестру
мити вiдповiдне робоче мiсце, надати першу долiкарську допомогу
i викликати «швидку».
5.4. У разi виникнення пожежi необхiдно знеструмити клас,
викликати пожежну команду i приступити до гасiння пожежi наяв
ними засобами.
5.5. У разi недотримання учнями вимог iз охорони працi та по
жежної безпеки адмiнiстрацiя школи може притягти їх до дисци
плiнарної та адмiнiстративної вiдповiдальностi.
Неакуратнiсть, неуважнiсть, недостатнє вмiння працювати
з приладами, невиконання правил охорони працi та пожежної без
пеки можуть призвести до нещасного випадку.
________________________ ____________ _______________
(посада керiвника пiдроздiлу/ органiзацiї / розробника) (особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

УЗГОДЖЕНО:
Керiвник (спецiалiст) служби
охорони працi установи, закладу освiти (заступник директора)
__________ ________________
(особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

Голова профкому _____________ ______________________
(особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
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ВІДДІЛ ОСВІТИ
__________ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
____________ загальноосвiтня школа І–ІІІ ступенiв
_____________ районної ради ____________ областi
«Затверджено»
Наказ директора школи
№___вiд _______ 200____р.
М. П. ____________ / _____
Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй
1. Загальнi положення
1.1. Кожен учень зобов’язаний знати i виконувати правила по
жежної безпеки, а в разi виникнення пожежi вжити всiх залежних
вiд нього заходiв для врятування учнiв i гасiння пожежi.
1.2. Сходовi клiтки, евакуацiйнi виходи, проходи, коридорнi
тамбури повиннi утримуватися постiйно вiльними.
1.3. У кабiнетi парти, столи, стiльцi необхiдно встановлювати
так, щоб не заставляти виходiв iз кабiнетiв.
1.4. У кабiнетi слiд суворо дотримуватися протипожежного ре
жиму. Примiщення повиннi постiйно утримуватися в чистотi.
1.5. Весь пожежний iнвентар i обладнання треба утримувати
у справному станi, розмiщувати на видних мiсцях.
1.6. У примiщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалю
вання смiття, палiння.
2. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи
2.1. У кабiнетi горючi речовини й матерiали потрiбно зберiгати
у шафах, що замикаються, ключi вiд яких повиннi бути в учителя.
2.2. Забороняється використовувати електроприлади iз пошко
дженою iзоляцiєю, зберiгати бiля них рiдини, якi легко займають
ся, обгортати папером або тканиною електричнi лампи.
2.2. Не працювати на несправному обладнаннi.
2.3. Перед початком роботи на електрообладнаннi перевiрити
наявнiсть i надiйнiсть крiплення захисних засобiв i з’єднання захис
ного заземлення, занулення.
3. Вимоги безпеки пiд час виконання робiт
3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли iнструктаж, не
передоручати свою роботу iншим особам.
3.2. Забороняється використовувати пожежний iнвентар та об
ладнання для господарських та iнших потреб, не пов’язаних з по
жежогасiнням.
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3.3. Пiд час експлуатацiї електроустановок не дозволяється:
• використовувати кабелi i проводи iз пошкодженою iзоляцiєю;
• залишати пiд напругою електричнi проводи i кабелi;
• переносити ввiмкненi прилади та ремонтувати обладнан
ня, яке перебуває пiд напругою;
• залишати без догляду ввiмкненi в електромережу на
грiвальнi прилади, обладнання;
• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;
• зав’язувати i скручувати електропроводи;
• застосовувати саморобнi подовжувачi, якi не вiдповiдають
вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводiв.
3.4. Забороняється самостiйно усувати несправностi електроме
режi й електрообладнання.
4. Вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи
4.1. Щоденно пiсля закiнчення занять у кабiнетi iнформатики
вчителi (викладачi), лаборанти повиннi уважно оглянути всi при
мiщення, якi закриваються, вимкнути електроприлади, обладнан
ня, освiтлення, усунути виявленi недолiки.
4.2. Пiсля закiнчення роботи слiд прибрати смiття, вiдходи.
4.3. Пiсля кожного заняття необхiдно всi пожежонебезпечнi ре
човини та матерiали прибрати у спецiально видiленi та обладнанi
примiщення.
5. Вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях
5.1. У випадку виникнення пожежi дiї працiвникiв, учнiв шко
ли мають бути спрямованi на створення безпеки дiтей, в першу чер
гу рятування та евакуацiю.
5.2. Кожен працiвник, учень, який виявив пожежу або її ознаки
(задимлення, запах горiння або тлiння рiзних матерiалiв тощо), зо
бов’язаний: негайно повiдомити про це по телефону 101 до пожеж
ної частини; повiдомити про пожежу вчителевi, директору, його за
ступнику; органiзувати зустрiч пожежних пiдроздiлiв, вжити
заходiв щодо гасiння пожежi наявними засобами пожежогасiння.
________________________ ____________ _______________
(посада керiвника пiдроздiлу/ органiзацiї / розробника) (особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

УЗГОДЖЕНО:
Керiвник (спецiалiст) служби охорони працi установи, закладу
освiти (заступник директора) __________ ________________
(особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

Голова профкому _____________ ______________________
(особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
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РОЗДIЛ ІV
ІНСТРУКТАЖI З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДIЯЛЬНОСТI
Порядок проведення та реєстрацiї iнструктажiв
з безпеки життєдiяльностi
Інструктажi з безпеки життєдiяльностi проводяться з вихован
цями, учнями, студентами, курсантами, слухачами. Інструктажi
мiстять питання охорони здоров’я, пожежної, радiацiйної безпеки,
безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайнi ситуацiї, без
пеки побуту тощо.
Первинний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi проводиться
на початку навчального року перед початком занять у кожному
кабiнетi, лабораторiї, майстернi, спортзалi тощо, перед початком
зимових канiкул, наприкiнцi навчального року перед початком
лiтнiх канiкул, а також за межами навчального закладу, де на
вчальновиховний процес пов’язаний з використанням небезпечних
або шкiдливих для здоров’я факторiв.
Первинний iнструктаж проводять викладачi, учителi, класово
ди, куратори груп, вихователi, класнi керiвники, майстри виробни
чого навчання, тренери, керiвники гурткiв тощо. Цей iнструктаж
проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слу
хачами, аспiрантами, а також з батьками, якi беруть участь у поза
навчальних заходах.
Запис про проведення первинного iнструктажу робиться в окре
мому журналi реєстрацiї iнструктажiв з безпеки життєдiяльностi,
який зберiгається в кожному кабiнетi, лабораторiї, майстернi, цеху,
спортзалi та iншому робочому мiсцi.
Учнi i вихованцi, якi iнструктуються, розписуються в журналi,
починаючи з 9го класу.
Первинний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi також прово
диться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з викорис
танням рiзних матерiалiв, iнструментiв, приладiв, на початку уро
ку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.
Первинний iнструктаж, який проводиться перед початком кож
ного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо),
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реєструється в журналi облiку навчальних занять, виробничого на
вчання на сторiнцi предмета в роздiлi про запис змiсту уроку, занят
тя. Вихованцi, учнi, студенти, слухачi, якi iнструктуються, не роз
писуються про такий iнструктаж.
Позаплановий iнструктаж з вихованцями, учнями, студентами,
курсантами, слухачами, аспiрантами проводиться в разi порушення
ними вимог нормативноправових актiв з охорони працi, що може
призвести чи призвело до травм, аварiй, пожеж тощо, за змiни умов
виконання навчальних завдань (лабораторних робiт, виробничої
практики, професiйної пiдготовки тощо), у разi нещасних випадкiв
за межами навчального закладу.
Реєстрацiя позапланового iнструктажу проводиться в журналi
реєстрацiї iнструктажiв.
Цiльовий iнструктаж проводиться з вихованцями, учнями, сту
дентами, курсантами, слухачами, аспiрантами навчального закладу
в разi органiзацiї позанавчальних заходiв (олiмпiади, турнiри
з предметiв, екскурсiї, туристичнi походи, спортивнi змагання
тощо), пiд час проведення громадських, позанавчальних робiт (при
бирання територiй, примiщень, науководослiдна робота на на
вчальнодослiднiй дiлянцi тощо). Реєстрацiя проведення цiльового
iнструктажу здiйснюється в журналi реєстрацiї iнструктажiв.
Сторiнки журналу реєстрацiї iнструктажiв повиннi бути прону
мерованi, прошнурованi i скрiпленi печаткою.

Роздiл ІV. Інструктажi з безпеки життєдiяльностi
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_______________________________________________
Загальноосвiтня школа І–ІІІ ступенiв

_______________________________________________
(кабiнет, лабораторiя, майстерня, спортзал тощо)

(Учнi розписуються в журналi iнструктажу, починаючи з 9)го класу)

Журнал реєстрацiї
первинного, позапланового, цiльового iнструктажiв
учнiв з технiки безпеки життєдiяльностi

Розпочато: ______ 200___ р.
Закiнчено: ______ 200___ р.
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Пiдпис
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прове
Особи, Особи,
батьковi яка про яку
дення Клас, тажу,
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Назва
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РОЗДIЛ V
ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРА
У всiх комп’ютеризованих країнах визнано, що робота людини
за комп’ютером — одна з найбiльш напружених i втомливих. У дея
ких країнах роботу оператора ЕОМ внесено у списку 40 робiт, най
шкiдливiших для здоров’я. Найбiльше функцiональних змiн
в органiзмi виявлено з боку органiв зору, дихання, кiстковом’язо
вої i нервовопсихiчної систем. Вiтчизнянi i зарубiжнi дослiдження
стверджують, що бiльше нiж 90 % працюючих за монiторами скар
жаться на стомлюванiсть, бiль в областi потилицi, шиї, на сльозоте
чу, печiння або бiль в областi очей.
Тому про здоров’я дитини необхiдно подумати ще задовго до
того, як школяр приступив до занять з використанням комп’ютера.
Дитячий органiзм має свої особливостi. Всi цi особливостi дуже
важливо враховувати, визначаючи місце учня за комп’ютером.
Орiєнтовний комплекс вправ для зняття втоми пiд час
навчання в кабiнетах iнформатики та ІКТ навчання
Комплекс вправ для очей
Вправи виконуються сидячи в зручнiй позi, хребет прямий, очi
вiдкритi погляд — прямо, вiдвернувшись вiд комп’ютера.
Варiант 1
1. Погляд спрямовувати влiво — прямо, вправо — прямо, вго
ру — прямо, додолу — прямо без затримки в кожному положеннi.
Повторити 5 разiв — i 5 разiв у зворотному напрямку.
2. Заплющити очi на рахунок «раздва», розплющити очi i поди
витися на кiнчик носа на рахунок «тричотири».
3. Круговi рухи очей: до 5 кругiв влiво i вправо.
Варiант 2
1. Швидко клiпати очима протягом 15 с.
2. Заплющити очi. Не розплющуючи очей, начебто подивитися
лiворуч на рахунок «разчотири», повернутися у вихiдне положен
ня. Так само подивитися праворуч на рахунок «п’ятьвiсiм» i повер
нутися у вихiдне положення. Повторити 5 разiв.
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3. Спокiйно посидiти iз заплющеними очима, розслабившись
протягом 5 с.
Комплекс вправ для зняття м’язового напруження
Варiант 1
Вихiдне положення — сидячи на стiльцi.
1. Витягнути i розчепiрити пальцi так, щоб вiдчути напружен
ня. У такому положеннi затримати протягом 5 с. Розслабити, а по
тiм зiгнути пальцi. Повторити вправу 5 разiв.
2. Повiльно i плавно опустити пiдборiддя, залишаючись у тако
му положеннi 2–3 с, i розслабитися.
3. Сидячи на стiльцi, пiднести руки якомога вище, потiм плавно
опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разiв.
4. Переплести пальцi рук i вiдвести їх за голову. Звести лопат
ки, залишатися у такому положеннi 5 с, а потiм розслабитися. По
вторити вправу 5 разiв.
Варiант 2
Вихiдне положення — сидячи на стiльцi.
1. Зробити кiлька глибоких вдихiв i видихiв. Потягнутися на
стiльцi, зiгнувши руки на потилицi, вiдхиляючи голову назад i ви
простуючи плечi. Повторити 5 разiв.
2. Зробити нахили i повороти голови. Повторити 5 разiв.
3. Зробити легкий самомасаж обличчя i кистi руки протягом 3–5 с.
Варiант 3
Вихiдне положення — стоячи, ноги разом, руки вниз.
1. Прямi руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих.
2. Схрестити руки перед грудьми, мiцно обхопити себе за плечi,
повторити 5 разiв.
3. Круговi рухи лiктями вперед протягом 5 с.
4. Те саме назад. Дихати рiвномiрно.
«Золотi» правила пiд час роботи за комп’ютером
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перед роботою за комп’ютером обов’язково зроби розминку.
Коли працюєш — сиди розслаблений.
Частiше змiнюй позу, роби перерви в роботi.
Пальцi повиннi бути легкими й розслабленими.
Пiклуйся про зiр, працюючи за комп’ютером.
Пiсля закiнчення заняття зроби розминку.
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Інструкцiя правильного сидіння за комп’ютером
1. Сядьте прямо.
2. Спину тримайте рiвно, корпус розвернiть прямо до монiтора
(не можна сидiти впiвоберта).
3. Ноги не схрещуйте, поставте обидвi ступнi твердо на пiдлогу
або на пiднiжку.
4. Поперек злегка вигнутий, спирається на спинку крiсла.
5. Розслабте корпус i ноги, виберіть зручну позу для сидiння.
6. Розслабте плечi, руки розслабленi покладiть на стiл (або на
клавiатуру з мишею), розслабте пальцi.
7. Лiнiя плечей повинна розташовуватися прямо над лiнiєю
стегон.
8. Предплiччя можна покласти на м’якi пiдлокiтники на такiй
висотi, щоб зап’ястки розташовувалися трохи нижче, нiж лiктi.
9. Для рук завжди повинна бути опора, щоб вони не висiли в по
вiтрi, а зручно розмiстилися в боки.
10. Руки випрямiть бiльш нiж наполовину (кут у лiктi повинен
бути бiльше нiж 90°).
11. Лiкти зiгнутi i перебувають приблизно на вiдстанi 3 см вiд
корпусу.
12. Клавiатуру помiстiть нижче за лiктi (якщо можливо) або на
їх рiвнi.
13. Голову тримайте прямо, за бажання — з невеликим нахилом
уперед.
14. Не допускайте втоми очей i загальної перевтоми органiзму.
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Назва

РОЗДIЛ VІ
ДОКУМЕНТАЦIЯ КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА ІКТ
Паспорт кабiнету iнформатики
_________________ загальноосвiтньої школи І–ІІІ ступенiв
________________________ районної ради
__________________________областi
Адреса школи, iндекс: ____________________
Мiсце розташування: _____________________
Загальна площа кабiнету __________________
Робоче мiсце вчителя (площа) ______________
Кiлькiсть учнiвських робочих мiсць
Столи учнiвськi ГОСТ __________, кiлькiсть — ___
Стiльцi учнiвськi ГОСТ __________, кiлькiсть — ___
Дошка _________
Магнiтна дошка _________
Екран _________
Інтерактивна дошка _________
Проектор _________
Шафа з навчальнометодичною лiтературою та експонатами ЕОМ
Навчальнокомп’ютерний комплекс на __ учнiвських мiсць
i одне вчительське мiсце (НКК) у складi:
 Персональнi комп’ютери — ___ шт.
 Учнiвськi столи — ___ шт.
 Учнiвськi стiльцi — ___ шт.
 Вчительський стiл — __ шт.
 Крiсло вчителя — ___ шт.
 Принтер лазерний — ___ шт.
 Сканер — ___ шт.
 Зовнiшнiй модем — ___ шт.
 Операцiйна система Windows XP — ____ лiцензiй
 Офiсний пакет Microsoft Office XP — ____лiцензiй
 ППЗ навчального призначення — ______ шт.
 Тип пiдключення до мережi Інтернет ______________
Email: _____________
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Webсайт: _________
Захист кабiнету — ґрати на вiкнах, подвiйнi дверi, ___ замки
Наявне заземлення опором до 4 Ом.
Схема локальної мережi кабiнету iнформатики та ІКТ
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«Затверджую»
Директор школи ___/ _____
«___»_________ 200__р.
Графiк роботи кабiнету iнформатики та ІКТ
Днi тижня
Понедiлок

Вiвторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Час

Вид роботи

830–900

Обслуговування комп’ютерiв

900–1355

Уроки iнформатики ____ класи

1500 — 1600

Заняття гуртка ___________

830–900

Обслуговування комп’ютерiв

1155–1355

Уроки iнформатики ____ класи

1500–1600

Заняття гуртка ___________

830–900

Обслуговування комп’ютерiв

1155–1440

Уроки iнформатики ____ класи

830–900

Обслуговування комп’ютерiв

900–945

Урок iнформатики ___ клас

1155–1240

Урок iнформатики ___ клас

1240–1500

Оновлення стендiв змiнної експозицiї

800–900

Обслуговування комп’ютерiв

1450–1535

Заняття факультативу з iнформатики
для _____ класiв
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«Затверджую»
Директор школи ____/ ____
«___»_________ 200__р.
Перспективний план роботи кабiнету iнформатики
та ІКТ навчання на 2009–2014 рр.

№
з/п

Назва заходу

Дата

Хто
вико
нує

1

2

3

4

Вiдмiт
Хто
ка про
залуча
вико
ється
нання
5

6

І. Дотримання санiтарногiгiєнiчних вимог щодо органiзацiї навчання
в кабiнетi, вимог технiки безпеки та охорони працi
1

Забезпечення дотримання
в кабiнетi Державних санiтар
них правил i норм ДСанПiН
5.5.6.00998 «Влаштування
i обладнання кабiнетiв ком
п’ютерної технiки в навчаль
них закладах»

Постiй Зав. ка Адмiнi
но
бiнетом страцiя
школи

2

Сприяння затвердженню
санiтарного паспорта кабiнету

Щорiч Зав. ка Адмiнi
но
бiнетом страцiя
школи

3

Забезпечення дотримання
в кабiнетi режиму працi на
персональних комп’ютерах

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

4

Забезпечення дотримання
в кабiнетi правил безпечної
експлуатацiї електротехнiчно
го та iншого обладнання

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

5

Забезпечення дотримання
в кабiнетi правил протипо
жежної безпеки

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

6

Контроль оснащення навчаль Постiй Зав. ка
бiнетом
ного кабiнету протипожежним но
майном, медичними та iндивi
дуальними засобами захисту,
а також наочною агiтацiєю
з питань забезпечення безпеки
життєдiяльностi
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2

3

4

7

Забезпечення дотримання
в кабiнетi правил поведiнки

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

8

Проходження навчання з без
пеки життєдiяльностi (раз на
3 роки)

200__
рiк

9

Проведення iнструктажiв
учнiв iз безпеки працi на на
вчальних заняттях з обов’яз
ковою реєстрацiєю в спецiаль
ному журналi

Згiдно Зав. ка
з вимо бiнетом
гами

10 Органiзацiя вивчення учнями
правил з охорони працi

Згiдно Зав. ка
з вимо бiнетом
гами

11 Розробка та перiодичний пере
гляд iнструкцiї з технiки без
пеки пiд час проведення прак
тичних i лабораторних робiт,
подання їх на затвердження
директору

1 раз
на
3 роки
(200_
рiк)

12 Подання пропозицiй щодо умов Що
працi та навчання для внесення рiчно
в угоду з охорони працi

5

Зав. ка
бiнетом

Зав. ка
бiнетом

Зав. ка
бiнетом

ІІ. Змiцнення матерiальної бази кабiнету
1

Сприяння поновленню та вдо
сконаленню матерiальної бази
кабiнету

Постiй Зав. ка Адмiнi
но
бiнетом страцiя
школи,
спонсо
ри

2

Ведення iнвентарної книги,
занесення до неї вiдповiдних
змiн про новi надходження,
витрати i списання матерiаль
них цiнностей

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

3

Виявлення потреб та попов
нення кабiнету навчальною
лiтературою, фаховими
виданнями

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

4

Виявлення потреб та сприяння Постiй Зав. ка
поповненню кабiнету засобами но
бiнетом
навчання

6
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3

4

5

5

Слiдкувати за новинками
програмного забезпечення
пiдтримки викладання
iнформатики та iнших
предметiв i сприяти його
придбанню

Систе
матич
но

Зав. ка
бiнетом

6

Поновлення стендiв

Систе
матич
но

Зав. ка
бiнетом

7

Органiзацiя придбання вазонiв Постiй Зав. ка Учнi,
но
бiнетом батьки

8

Органiзацiя придбання
Інтернеткарток

Постiй Зав. ка Адмi
но
бiнетом нiстра
цiя
школи

9

Органiзацiя ремонту
та налаштування комп’ютерiв

За по
треби

10 Органiзацiя придбання жалюзi 200_
рiк

Зав. ка
бiнетом
Зав. ка Адмiнi
бiнетом страцiя
школи,
спонсо
ри

11 Сприяння замiнi ламп
розжарювання на лампи
денного освiтлення

200_
рiк

Зав. ка Адмi
бiнетом нiстра
цiя
школи

12 Сприяти придбанню
мультимедiйного проектора
для кабiнету iнформатики

200_
рiк

Зав. ка Адмi
бiнетом нiстра
цiя
школи,
спонсо
ри

13 Участь у встановленому
порядку в iнвентаризацiї
та списаннi майна кабiнету

Що
рiчно

Зав. ка
бiнетом

ІІІ. Виготовлення роздавального (дидактичного) матерiалу
по класах (за темами)
1

Поновлення завдань для прак Перiо
тичних робiт у 9–12 класами
дично

Зав. ка
бiнетом

6
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2

3

4

5

6

Поновлення завдань для про
Перiо Зав. ка
ведення робiт контролюючого дично
бiнетом
характеру з iнформатики для
9–12 класiв за темами
ІV. Забезпечення кабiнету електронними засобами
навчального призначення
Сприяння придбанню сучас
Постiй Зав. ка Адмiнi
них педагогiчних програмних но
бiнетом страцiя
засобiв навчання з рiзних
школи,
предметiв, пошук еквiвален
спонсо
тних вiльних програм
ри

2

Сприяння придбанню сучас
Постiй Зав. ка Адмiнi
них програм, якi забезпечують но
бiнетом страцiя
повноцiнне використання
школи,
можливостей кабiнету iнфор
спонсо
матики, пошук еквiвалентних
ри
вiльних програм

3

Органiзацiя роботи по створен
ню шкiльного Webсайту
i перiодичному його
поповненню

Постiй
но

2

Пiдготовка учнiв до участi
в І, ІІ етапi Всеукраїнської
олiмпiади з iнформатики

Жов
тень–
листо
пад

Зав. ка
бiнетом

Учнi
9–12
класів

3

Органiзацiя виставок
учнiвських розробок

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

4

Випуск стiнної газети «Байт»

Систе Зав. ка
матично бiнетом

5

Залучення учнiв до створення
шкiльного Webсайту i перiо
дичного його поповнення
Органiзацiя позакласних
заходiв з iнформатики

Систе Зав. ка
матично бiнетом

Учнi
9–12
класів
Учнi
9–12
класів
Учнi
9–12
класів
//

1

6

Зав. ка Адмiнi
бiнетом страцiя,
педко
лектив,
учнi
V. Робота з обдарованими дiтьми
Залучення до участi в конкур Листо Зав. ка
Учнi
сiзахистi науководослiдниць пад
9–12
бiнетом
ких робiт учнiв — членiв МАН
класів

Систе Зав. ка
матично бiнетом
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6

VІ. Робота з педагогiчним колективом
1

Проведення консультацiй для Постiй Зав. ка
вчителiв школи щодо викла
но
бiнетом
дання предметiв з використан
ням сучасних електронних за
собiв навчального призначення

Педко
лектив
школи

2

Пропаганда впровадження ком Постiй Зав. ка
бiнетом
п’ютерних технологiй у навчаль но
новиховний процес школи

Педко
лектив
школи

3

Вивчення та ознайомлення
вчителiв школи з новинками
передового педагогiчного до
свiду щодо використання ком
п’ютерних засобiв навчання

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

Педко
лектив
школи

4

Надання допомоги вчителям
школи в освоєннi навичок ро
боти на персональному ком
п’ютерi на рiвнi користувача

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

Педко
лектив
школи

5

Навчання вчителiв школи нави Постiй Зав. ка
чок роботи в мережi Internet
но
бiнетом

Педко
лектив
школи

6

Залучення педколективу шко Постiй Зав. ка
бiнетом
ли до поповнення iнформацiєю но
шкiльного Webсайту

Педко
лектив
школи

7

Проведення конкурсiв на
кращi електроннi посiбники
i програмнi засоби навчаль
новиховного призначення

1

Проведення консультацiй
Постiй Зав. ка
для батькiв учнiв школи щодо но
бiнетом
вимог до органiзацiї роботи
учнiв на комп’ютерах за межа
ми школи (тривалiсть занять,
гiгiєна зору, правильне сидін
ня за комп’ютерним столом
тощо)

2

Пропаганда iнформацiйно
комунiкацiйних технологiй

Що
рiчно

Зав. ка
бiнетом

VІІ. Робота з батьками

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

Педко
лектив
школи
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«Затверджено»
Директор школи _____/___
«___»___________ 200__ р.
План роботи кабiнету iнформатики та ІКТ
на 200_–200_ навчальний рiк
І. Дотримання санiтарногiгiєнiчних вимог щодо органiзацiї на
вчання в кабiнетi, вимог технiки безпеки та охорони працi
Вiдмiт
Вiдпо Хто за
ка про
Термiн вiдаль луча
вико
ється
ний
нання

№
з/п

Змiст роботи

1

2

3

4

1

Сприяння затвердженню санi
тарного паспорта кабiнету

До 01.
09.200
_ року

Зав. ка
бiнетом

2

Згiдно
Проведення iнструктажiв
з технiки безпеки для учнiв та вимог
вчителiв, якi працюють
у кабiнетi iнформатики

Зав. ка
бiнетом

3

Забезпечення умов для прове
дення урокiв, курсiв за вибо
ром та позаурочної роботи
в кабiнетi

4

Забезпечення дотримання в ка Постiй Зав. ка
бiнетi правил поведiнки, чисто но
бiнетом
ти, порядку, правил безпечної
експлуатацiї електротехнiчного
та iншого обладнання, дотри
мання правил протипожежної
безпеки

5

Перiодичний перегляд iнст
рукцiї з технiки безпеки пiд
час проведення практичних
i лабораторних робiт, подання
їх на затвердження директору

6

Подання пропозицiй щодо умов До
працi та навчання для внесення 20.12.
200_
в угоду з охорони працi
року

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

Зав. ка
200_
бiнетом
рiк
(1 раз
на
3 роки)
Зав. ка
бiнетом

5

6

Роздiл VІ. Документацiя кабiнету iнформатики та ІКТ

127

ІІ. Поповнення матерiальної бази кабiнету
№
з/п

Змiст роботи

1

2

Вiдмiт
Вiдпо Хто за
ка про
Термiн вiдаль луча
вико
ний
ється
нання
3

4

5

1

Систе
Ведення iнвентарної книги,
занесення до неї вiдповiдних
матич
змiн про новi надходження,
но
витрати й списання матерiаль
них цiнностей

Зав. ка
бiнетом

2

За по
Виявлення потреб та
поповнення кабiнету навчаль треби
ною лiтературою, засобами на
вчання, навчальним
обладнанням

Зав. ка
бiнетом

3

Виготовлення стендiв

Зав. ка Учнi
бiнетом школи

4

Сприяння придбанню карнизiв Бере
зень

Зав. ка
бiнетом

5

Сприяння придбанню штор
(жалюзi)

Квi
тень

Зав. ка
бiнетом

6

Сприяння придбанню
килимкiв для мишок

Гру
день

Зав. ка
бiнетом

7

Сприяння замiнi ламп
розжарювання на лампи
денного освiтлення

До
01.12

Зав. ка Адмi
бiнетом нiстра
цiя
школи

8

Сприяння придбанню вазонiв

Постiй Зав. ка Учнi
но
бiнетом школи

9

Сприяння придбанню Інтер
неткарток

Жов
тень

Зав. ка
бiнетом

10 Виготовлення стенда змiнної
експозицiї «Критерiї оцiню
вання навчальних досягнень»
за темами

Жов
тень

Зав. ка
бiнетом

11 Пiдключення комп’ютерiв
класу до локальної мережi
школи

Гру
день

Зав. ка
бiнетом

Вере
сень

6
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1

2

3

4

12 Ремонт та налаштування ком
п’ютерiв

Постiй Зав. ка
но
бiнетом

13 Органiзацiя пiдписки для
кабiнету газети «Інформатика,
журналу «Комп’ютер у школi
та сiм’ї», науковометодичного
журналу «Інформатика
в школі»

До
01.01.
200_
року

5

6

Зав. ка
бiнетом

ІІІ. Виготовлення роздавального матерiалу
№
з/п

Змiст роботи

1

2

Вiдмiт
Вiдпо Хто за
ка про
Термiн вiдаль луча
вико
ний
ється
нання
3

4

1

Виготовлення завдань для
практичних робiт у 10–11
класах технiчного профiлю

Згiдно
з пла
ном

Зав.
кабiне
том

2

Розробка завдань для проведен
ня робiт контрольного характе
ру для 11 класу за темою «Осно
ви програмування» на базi С++

До
01.01.
200_
року

Зав.
кабiне
том

5

6

ІV. Забезпечення кабiнету програмними засобами
№
з/п
1

Змiст роботи

2

Вiдмiт
Вiдпо Хто за
ка про
Термiн вiдаль луча
вико
ється
ний
нання
3

4

1

Протя
Сприяння придбанню сучасних
ЕЗНП з рiзних предметiв, пошук гом
року
еквiвалентних вiльних програм

Зав.
кабiне
том

2

Протя
Сприяння придбанню сучас
них програм, якi забезпечують гом
року
повноцiнне використання
можливостей кабiнету iнфор
матики, пошук еквiвалентних
вiльних програм

Зав.
кабiне
том

5

6
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1

2

3

3

Органiзацiя роботи по створен До
ню шкiльного Webсайту
01.01.
200_
року

4

Органiзацiя роботи по онов
ленню i поповненню створено
го шкiльного Webсайту
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4

5

6

Зав.
кабiне
том

Постiй Зав.
но
кабiне
том

V. Робота з обдарованими дiтьми
№
з/п

Змiст роботи

1

2

Вiдмiт
Вiдпо Хто за
ка про
Термiн вiдаль луча
вико
ний
ється
нання
3

4

5

До 1.11 Зав. ка Учнi
бiнетом 9–12х
класів

1

Залучення до участi
в конкурсiзахистi науково
дослiдницьких робiт учнiв —
членiв МАН

2

Пiдготовка учнiв до участi в І, Жов
тень
ІІ етапi Всеукраїнської
листо
олiмпiади з iнформатики
пад

Зав. ка Учнi
бiнетом 9–12х
класів

3

Органiзацiя виставок
учнiвських розробок

Систе
матич
но

Зав. ка Учнi
бiнетом 9–12х
класів

4

Випуск стiнної газети «Байт»

1 раз
на
квар
тал

Учнi
Зав.
кабiне 9–12х
класів
том

5

Залучення учнiв до оновлення
i поповнення створеного
шкiльного Webсайту

Систе
матич
но

Учнi
Зав.
кабiне 9–12х
класів
том

6

Органiзацiя позакласних за
ходiв з iнформатики

Систе
матич
но

Учнi
Зав.
кабiне 9–12х
класів
том

6

130
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VІ. Робота з педагогiчним колективом

№
з/п

Змiст роботи

1

2

Вiдмiт
Вiдпо Хто за
ка про
Термiн вiдаль луча
вико
ний
ється
нання
3

4

5

1

Проведення консультацiй для За по
вчителiв школи щодо викла треби
дання предметiв з викорис
танням сучасних електронних
засобiв навчального призна
чення

2

Пропаганда впровадження
комп’ютерних технологiй
у навчальновиховний процес
школи

Постiй Зав. ка Педко
но
бiнетом лектив
школи

3

Вивчення та ознайомлення
вчителiв школи з новинками
передового педагогiчного
досвiду щодо використання
комп’ютерних засобiв
навчання

Постiй Зав. ка Педко
но
бiнетом лектив
школи

4

Надання допомоги вчителям
школи в освоєннi навичок ро
боти на персональному ком
п’ютерi на рiвнi користувача

За по
треби

5

Навчання вчителiв школи на
вичок роботи в мережi
Internet

Постiй Зав. ка Педко
но
бiнетом лектив
школи

6

Залучення педколективу
школи до поповнення
iнформацiєю шкiльного
Webсайту

Постiй Зав. ка Педко
но
бiнетом лектив
школи

7

Проведення конкурсiв
на кращi електроннi
посiбники i програмнi засоби
навчальновиховного
призначення

Що
рiчно

Зав. ка Педко
бiнетом лектив
школи

Зав. ка Педко
бiнетом лектив
школи

Зав. ка Педко
бiнетом лектив
школи

6
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VІІ. Робота з батьками учнiв

№
з/п

Змiст роботи

1

2

Вiдмiт
Вiдпо Хто за
ка про
Термiн вiдаль луча
вико
ний
ється
нання
3

4

5

1

Проведення консультацiй для Постiй Зав. ка Педко
батькiв учнiв школи щодо ви но
бiнетом лектив
мог до органiзацiї роботи
школи
учнiв на комп’ютерах за меж
ами школи (тривалiсть за
нять, гiгiєна зору, правильна
посадка за комп’ютерним сто
лом тощо)

2

Пропаганда iнформацiйно
комунiкацiйних технологiй

Постiй Зав. ка Педко
но
бiнетом лектив
школи

6

4

3

2

1

1

№
з/п
Сторiнка, роздiл,
параграф

2
3
Програма для 9 класу загаль
ноосвiтнiх навчальних за
кладiв (12рiчна школа) (За
вадський І. О., Дорошен
ко Ю. О. та Потапова Ж. В.)
Інформатика. Програми для
профiльного навчання та до
профiльної пiдготовки. — К.:
BHV, 2009 — С. 369–389)
Лисенко Т. І., Ривкiнд Й. Я., Роздiл 1
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика. 9
клас. — К.: Ґенеза, 2009
Завадський І. О., Стеценко І. В., Роздiл 1, 2
Левченко О. М. Інформатика.
9 клас. — К.: BHV, 2009
Володiн В. В., Володiна І. Л. Роздiл 8
Інформатика. 9 клас. — Х.:
Гiмназiя, 2009

Лiтература

Презентацiї до вивчення
ОС Windows

TestW, TestW2

Стенд «Застосу
вання комп’ю
терiв»
Стенд «Основнi
характеристики
комп’ютера»

Презентацiя «Технiка без
пеки»

ОС MS
Win
dows
XP

Стенд «Правила
роботи учнiв
у комп’ютерно
му класi»

Стенд
«Вивчаємо
тему»

6

5

4

Комп’ютерно орiєнтованi
Про
засоби навчання iнформа
грамне
Таблицi, стенди
тики, системи визначення
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

9 КЛАС. Тема 1. Інформацiя. Інформацiйнi процеси та системи

Орiєнтовна тематична картотека засобiв навчання та навчального обладнання з iнформатики

132
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Наказ МОН України вiд
05.05.2008 № 371 «Про за
твердження критерiїв оцiню
вання навчальних досягнень
учнiв у системi загальної
середньої освiти».
(Додаток 1, 16)

8

Стенд 4 «Істо
рiя розвитку
обчислювальної
технiки»

Костриба О. В. Усi уроки
iнформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009

7

Стенди «Апа
ратна складова
iнформацiйної
системи», «По
рiвняльнi ха
рактеристики
поколiнь ЕОМ»

Загальнi критерiї
оцiнювання навчаль
них досягнень учнiв
у системi загальної
середньої освiти,
Критерiї оцiнювання
навчальних досяг
нень учнiв з iнфор
матики (далi За
гальнi критерiї, Кри
терiї оцiнювання
з iнформатики)

Ребрина В. А., Ривкiнд Й. Я., Тема 1
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика
10 клас. — К.: Ґенеза, 2008

6

Стенд «Правила
безпечної робо
ти з комп’юте
ром»

4

Стенд «Безпеч
на робота: як
правильно?»

Морзе Н. В., Вебер В. П.,
Кузьминська О. Г. Інформа
тика. 9 клас. — К.: Школяр,
2009

5

3

Уроки 1–2

2

1

5

6
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1

2

3

Роздiл «Вступ»

11 Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

Пункти 1.1–1.4

С. 5, 7, 14

13 Шестопалов Є. В. Комп’ю
тернi тести. Практичнi робо
ти. — Шепетiвка: Аспект,
2004

14 Табарчук І. В. Методичнi
рекомендацiї щодо викорис
тання плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

12 Глинський Я. М. Інформати § 1–3
ка: Підр. для 9 кл. ЗНЗ.—
Львів : СПД Глинський, 2009

Правила безпеки,
С. 262–270. Ком
плекс вправ для
зняття втоми пiд
час навчання
в кабiнетi iнфор
матики, с. 270

Прокопенко Н. С., Процен
Правила безпеки,
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор с. 125–131
матики. — Х.: Торсинг, 2006

10 Прокопенко Н. С., Процен
ко Т. Г. Довiдник вчителя
iнформатики. — Х.: Ранок,
2006

9

4

5

6

134
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Лисенко Т. І., Ривкiнд Й. Я., Роздiл 2
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика.
9 клас. — К.: Ґенеза, 2009

Завадський І. О., Стеценко І. В., Роздiл 3, 4, 5
Левченко О. М. Інформатика.
9 клас. — К.: BHV, 2009

Володiн В. В., Володiна І. Л.
Інформатика. 9 клас. — Х.:
Гiмназiя, 2009

2

3

4

Роздiл 8

Програма для 9 класу загаль
ноосвiтнiх навчальних за
кладiв (12рiчна школа)
(Завадський І. О., Дорошен
ко Ю. О. та Потапова Ж. В.)
Інформатика. Програми для
профiльного навчання та
допрофiльної пiдготовки. —
К.: BHV, 2009

1

3

2

1

Сторiнка, роздiл,
параграф

Лiтература

№
з/п

ОС MS
Win
dows
XP

Стенд «Правила
роботи учнiв
у комп’ютерно
му класi»

Стенд «Основнi
характеристики
комп’ютера»

Стенд «Застосу
вання комп’ю
терiв»

Стенд
«Вивчаємо
тему»

5

4

TestW, TestW2

Презентацiї до вивчення
ОС Windows

Презентацiя «Технiка без
пеки»

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Про
засоби навчання iнформа
грамне
Таблицi, стенди
тики, системи визначення
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

Тема 2. Апаратне забезпечення iнформацiйних систем
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Прокопенко Н. С., Процен
Правила безпеки,
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор с. 125–131
матики. — Х.: Торсинг, 2006

9

Стенд 4 «Істо
рiя розвитку
обчислювальної
технiки»

Стенд «Безпеч
на робота: як
правильно?»

8

Загальнi критерiї,
Критерiї оцiнюван
ня з iнформатики

Наказ МОН України вiд
05.05.2008 № 371 «Про за
твердження критерiїв оцiню
вання навчальних досягнень
учнiв у системi загальної се
редньої освiти».
(Додаток 1, 16)

7

Стенди «Апа
ратна складова
iнформацiйної
системи», «По
рiвняльнi ха
рактеристики
поколiнь ЕОМ»

Костриба О. В. Усi уроки
iнформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009

6

4
Стенд «Правила
безпечної робо
ти з комп’юте
ром»

Уроки 3–5

Ребрина В. А., Ривкiнд Й. Я., Тема 2
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика.
10 клас. — К.: Ґенеза, 2008

5

3

2

Морзе Н. В., Вебер В. П.,
Кузьминська О. Г. Інформа
тика. 9 клас. — К.: Школяр,
2009

1

5

6

136
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§ 4–6

12 Глинський Я.М. Інформати
ка. Підр. для 9 кл. ЗНЗ. —
Львів: СПД Глинський, 2009

14 Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацi щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

С. 5, 7, 14

13 Шестопалов Є. В. Комп’ютернi Пункти 1.1–1.4
тести. Практичнi роботи. —
Шепетiвка: Аспект, 2004

Роздiл «Вступ»

11 Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

3
Правила безпеки,
с. 262–270. Ком
плекс вправ для
зняття втоми пiд
час навчання
в кабiнетi iнформа
тики, с. 270

2

10 Прокопенко Н. С., Процен
ко Т. Г. Довiдник вчителя
iнформатики. — Х.: Ранок,
2006

1

4

5

6
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Програма для 9 класу загаль
ноосвiтнiх навчальних за
кладiв (12рiчна школа) (За
вадський І. О., Дорошен
ко Ю. О. та Потапова Ж. В.)
Інформатика. Програми для
профiльного навчання та доп
рофiльної пiдготовки. — К.:
BHV, 2009

Лисенко Т. І., Ривкiнд Й. Я., Роздiл 3
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика.
9 клас. — К.: Ґенеза, 2009

Завадський І. О., Стеценко І. В., Роздiл 6–12
Левченко О. М. Інформатика.
9 клас. — К.: BHV, 2009

Володiн В. В., Володiна І. Л.
Інформатика. 9 клас. — Х.:
Гiмназiя, 2009

1

2

3

4

Роздiл 1, 8

3

2

1

Сторiнка, роздiл,
параграф

Лiтература

№
з/п

ОС MS
Win
dows
XP

Стенд «Правила
роботи учнiв
у комп’ютерно
му класi»

Стенд «Основнi
характеристики
комп’ютера»

Стенд «Застосу
вання комп’ю
терiв»

Стенд
«Вивчаємо
тему»

5

4

Методичнi рекомендацiї
для адмiнiстратора
НККДК «Адмiнiстратор»

TestW, TestW2

Презентацiї до вивчення
ОС Windows

Презентацiя «Технiка без
пеки»

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
Таблицi, стенди
тики, системи визначення
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

Тема 3. Системне програмне забезпечення

138
Шкільний кабінет інформатики

Прокопенко Н. С., Процен
Правила безпеки,
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор с. 125–131
матики. — Х.: Торсинг, 2006

9

Стенд 4 «Істо
рiя розвитку
обчислювальної
технiки»

Стенд «Безпеч
на робота: як
правильно?»

Наказ МОН України вiд
05.05.2008 № 371 «Про за
твердження критерiїв оцiню
вання навчальних досягнень
учнiв у системi загальної се
редньої освiти».
(Додаток 1, 16)

8

Загальнi критерiї,
Критерiї оцiнюван
ня з iнформатики

Костриба О. В. Усi уроки
iнформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009

7

Стенди «Апа
ратна складова
iнформацiйної
системи», «По
рiвняльнi ха
рактеристики
поколiнь ЕОМ»

Ребрина В. А., Ривкiнд Й. Я., Тема 3
Чернiкова Л. А., Шакотько
В. В. Інформатика.
10 клас. — К.: Ґенеза, 2008

6

Стенд «Правила
безпечної робо
ти з комп’юте
ром»

4

Уроки 6–11

Морзе Н. В., Вебер В. П.,
Кузьминська О. Г. Інформа
тика. 9 клас. — К.: Школяр,
2009

5

3

2

1

5

6
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Роздiл «Вступ»

§ 7–12

Пункти 1.1–1.4

С. 5, 7, 14

12 Глинський Я.М. Інформати
ка: Підр. для 9 кл. ЗНЗ. —
Львів: СПД Глинський, 2009

13 Шестопалов Є. В. Комп’ю
тернi тести. Практичнi робо
ти. — Шепетiвка: Аспект,
2004

14 Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацi щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

3

11 Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

2
Правила безпеки,
с. 262–270. Ком
плекс вправ для
зняття втоми пiд
час навчання в ка
бiнетi iнформатики,
с. 270

1

10 Прокопенко Н. С., Процен
ко Т. Г. Довiдник вчителя
iнформатики. — Х.: Ранок,
2006

4

5

6

140
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2

Програма для 9 класу загаль
ноосвiтнiх навчальних закла
дiв (12рiчна школа) (Завад
ський І. О., Дорошенко Ю. О.
та Потапова Ж. В.) Інформати
ка. Програми для профiльного
навчання та допрофiльної
пiдготовки. — К.: BHV, 2009

Лисенко Т. І., Ривкiнд Й. Я., Роздiл 4
Чернiкова Л. А., Шакотько
В. В. Інформатика. 9 клас. —
К.: Генеза, 2009

Завадський І. О., Стеценко І.
В., Левченко О. М. Інформа
тика. 9 клас. — К.: BHV,
2009

Володiн В. В., Володiна І. Л.
Інформатика. 9 клас. — Х.:
Гiмназiя, 2009

1

1

2

3

4

3

Роздiл 1

Роздiл 13–15

Лiтература

Сторiнка, роздiл,
параграф

№
з/п

ОС MS
Win
dows
XP

Стенд «Правила
роботи учнiв
у комп’ютерно
му класi»

Стенд «Основнi
характеристики
комп’ютера»

Стенд «Застосу
вання комп’ю
терiв«

Стенд «Вив
чаємо тему»

5

4

TestW, TestW2

Презентацiї до вивчення
ОС Windows

Презентацiя «Технiка без
пеки»

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
Таблицi, стенди
тики, системи визначення
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

Тема 4. Службове програмне забезпечення
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Прокопенко Н. С., Процен
Правила безпеки,
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор с. 125–131
матики. — Х.: Торсинг, 2006

9

Стенд 5 «Інфор
мацiя. Інформа
цiйнi процеси»

Стенд «Безпеч
на робота: як
правильно?»

Загальнi критерiї,
Критерiї оцiнюван
ня з iнформатики

Наказ МОН України вiд
05.05.2008 № 371 «Про
затвердження критерiїв
оцiнювання навчальних
досягнень учнiв у системi
загальної середньої освiти».
(Додаток 1, 16)

8

Стенди
«Апаратна
складова iнфор
мацiйної систе
ми», «По
рiвняльнi ха
рактеристики
поколiнь ЕОМ»

Костриба О. В. Усi уроки
iнформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009

7

4
Стенд «Правила
безпечної робо
ти з комп’юте
ром»

Уроки 12–15

Ребрина В. А., Ривкiнд Й. Я., Тема 3
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика
10 клас. — К.: Ґенеза, 2008

6

3

2

Морзе Н. В., Вебер В. П.,
Кузьминська О. Г. Інформа
тика. 9 клас. — К.: Школяр,
2009

1

5

5

6

142
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§ 13

12 Глинський Я.М. Інформати
ка: Підр. для 9 кл. ЗНЗ. —
Львів: СПД Глинський, 2009

Пункти 1.1–1.4

С. 5, 7, 14

14 Шестопалов Є. В. Комп’ю
тернi тести. Практичнi робо
ти. — Шепетiвка: Аспект,
2004

15 Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацiї щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

13 Зарецька І. Т., Семено
(10 клас) Роздiл 1,
ва Т. В., Соколов О. Ю. Мето додаток — Роздiл 1
дичний посiбник з iнформа
тики. — Х.: Факт, 2004

Роздiл «Вступ»

11 Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

3
Правила безпеки,
с. 262–270, ком
плекс вправ для
зняття втоми пiд
час навчання
в кабiнетi iнформа
тики, с. 270

2

10 Прокопенко Н. С., Процен
ко Т. Г. Довiдник вчителя
iнформатики. — Х.: Ранок,
2006

1
Стенд 4 «Істо
рiя розвитку
обчислювальної
технiки»

4

5

6
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2

Програма для 9 класу загаль
ноосвiтнiх навчальних закла
дiв (12рiчна школа) (Завад
ський І. О., Дорошенко Ю. О.
та Потапова Ж. В.) Інформати
ка. Програми для профiльного
навчання та допрофiльної
пiдготовки. — К.: BHV, 2009

Лисенко Т. І., Ривкiнд Й. Я., Роздiл 5
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика.
9 клас. — К.: Ґенеза, 2009

Завадський І. О., Стецен
ко І. В., Левченко О. М.
Інформатика. 9 клас. — К.:
BHV, 2009

Володiн В. В., Володiна І. Л.
Інформатика. 9 клас. — Х.:
Гiмназiя, 2009

1

1

2

3

4

3

Роздiл 7

Роздiл 1621

Лiтература

Сторiнка, роздiл,
параграф

№
з/п

Стенд «Глобаль
на комп’ютерна
мережа Інтер
нет»

Webсторiнка «Глобальна
мережа «Internet» (D:\До
кументи\Інформатика \Ін
тернет\ Глобальна мережа
Internet)

TestW, TestW2

Internet Презентацiя до вивчення
Explo
теми «Інтернет»
rer,
Opera

Комп’ютерно орiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
тики, системи визначення
Таблицi, стенди
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв
4
5
6

Тема 5. Комп’ютернi мережi

144
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Морзе Н. В., Вебер В. П.,
Кузьминська О. Г. Інформа
тика. 9 клас. — К.: Школяр,
2009

Костриба О.В. Усi уроки
iнформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009

Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

Глинський Я. М. Інформати
ка: Підр. для 9 кл. ЗНЗ. —
Львів: СПД Глинський, 2009

Олексюк В., Балик Н., Ба
лик А. Органiзацiя комп’ю
терної локальної мережi. —
Тернопiль: Пiдручники i по
сiбники, 2006

5

6

7

8

9

С. 10

Пункти 1–4, 8.

§ 24–27

С. 25–32

Уроки 16–23

3

11 Шестопалов Є. В. Комп’ютер Пункти 8.1–8.18
нi тести. Практичнi роботи. —
Шепетiвка: Аспект, 2004

10 Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацiї щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

2

1

4

5

6
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2

3

4

5

2

Програма для 9 класу загаль
ноосвiтнiх навчальних закла
дiв (12рiчна школа) (Завад
ський І. О., Дорошенко Ю. О.
та Потапова Ж. В.) Інформати
ка. Програми для профiльного
навчання та допрофiльної пiд
готовки. — К.: BHV, 2009

Лисенко Т. І., Ривкiнд Й. Я., Роздiл 6
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика.
9 клас. — К.: Ґенеза, 2009

1

1

2

3

Сторiнка, роздiл,
параграф

Лiтература

№
з/п

6

Micro
soft
Office
Word
2003

5

Стенд «Опрацю Word
вання текстових Pad
документiв»

Стенд «Клавiа
тура»

4

Презентацiї до вивчення
теми «Текстовий редак
тор»

6

Комп’ютерноорiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
тики, системи визначення
Таблицi, стенди
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

Тема 6. Основи роботи з текстовою iнформацiєю

12 Наказ МОН України вiд 05.05. Загальнi критерiї,
2008 № 371 «Про затверджен критерiї оцiнюван
ня з iнформатики
ня критерiїв оцiнювання на
вчальних досягнень учнiв
у системi загальної середньої
освiти». (Додаток 1, 16)

1

146
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Костриба О. В. Усi уроки
iнформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009

Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

Глинський Я. М. Інформати
ка: Підр. для 9 кл. ЗНЗ. —
Львів: СПД Глинський, 2009

Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацiї щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

Шестопалов Є. В. Комп’ютернi Пункти 6.4–6.16
тести. Практичнi роботи. —
Шепетiвка: Аспект, 2004

5

6

7

8

9

С. 11

§ 16–20

С. 46–53

Уроки 24–27

Ребрина В. А., Ривкiнд Й. Я., Тема 5
Чернiкова Л. А., Шакоть
ко В. В. Інформатика.
10 клас. — К.: Ґенеза, 2008

4

Роздiл 22–25

3

Завадський І. О., Стецен
ко І. В., Левченко О. М.
Інформатика. 9 клас. — К.:
BHV, 2009

2

3

1

4

5

6
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1

2

Лiтература

2

Програма для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних
закладiв (12рiчна школа)
(Завадський І. О., Дорошен
ко Ю. О. та Потапова Ж. В.)
Інформатика. Програми для
профiльного навчання
та допрофiльної пiдготов
ки. — К.: BHV, 2009

№
з/п

1

1

10 Наказ МОН України вiд
05.05.2008 № 371 «Про за
твердження критерiїв оцiню
вання навчальних досягнень
учнiв у системi загальної се
редньої освiти».
(Додаток 1, 16)

3

4

3

Сторiнка, роздiл,
параграф

5

6

Стенд «Клавiа
тура»

4

Micro
soft
Paint

5

Презентацiї до вивчення
теми «Графiчний редак
тор»

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Про
засоби навчання iнформа
грамне
тики, системи визначення
Таблицi, стенди
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

Тема 7. Комп’ютерна графiка

Загальнi критерiї,
критерiї оцiнюван
ня з iнформатики

148
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Морзе Н. В., Вебер В. П.,
Кузьминська О. Г. Інформа
тика. 9 клас. — К.: Школяр,
2009

Костриба О. В. Усi уроки
iнформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009

Березовський В. С. та ін.
Основи комп’ютерної графi
ки. — BHV, 2009

Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

5

6

7

8

4

Завадський І. О., Стецен
ко І. В., Левченко О. М.
Інформатика. 9 клас. — К.:
BHV, 2009
Володiн В. В., Володiна І. Л.
Інформатика. 9 клас. — Х.:
Гiмназiя, 2009

3

3

С. 78–80

Уроки 28–34

Роздiл 5

Роздiл 26–32

Лисенко Т. І., Ривкiнд Й. Я., Роздiл 7
Чернiкова Л. А., Шакотько
В. В. Інформатика. 9 клас. —
К.: Ґенеза, 2009

2

2

1

4
Micro
soft
Office
Word
2003

5

6
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Загальнi критерiї,
Критерiї оцiнюван
ня з iнформатики

11 Наказ МОН України вiд
05.05.2008 № 371 «Про за
твердження критерiїв оцiню
вання навчальних досягнень
учнiв у системi загальної
середньої освiти».
(Додаток 1, 16)

3

Пункти 6.1–6.3

§ 14–15

10 Шестопалов Є. В. Комп’ю
тернi тести. Практичнi робо
ти. — Шепетiвка: Аспект,
2006

2

Глинський Я. М. Інформати
ка: Підр. для 9 кл. ЗНЗ. —
Львів: СПД Глинський, 2009

1

9

4

5

6
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Стенд «Правила
роботи учнiв
у комп’ютерно
му класi»

Стенд
«Вивчаємо
тему»

2

Жалдак М. І., Морзе Н. В., Мо
стiпан О. І. Програма для за
гальноосвiтнiх навчальних за
кладiв унiверсального профiлю
10–11 класи (Програми для за
гальноосвiтнiх навчальних за
кладiв. Навчальнi програми
для профiльного навчання.
Програми факультативiв, спец
курсiв, пропедевтичних курсiв,
гурткiв. Інформатика. — За
порiжжя: Прем’єр, 2003)

Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., Роздiл 1, Роздiл 5,
Соколов О. Ю. Інформатика: § 6
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005. —
Ч. 2

1

1

2

3

Лiтература

ОС MS
Win
dows
XP

Презентацiї до вивчення
ОС Windows

Презентацiя «Технiка без
пеки»

Комп’ютерно орiєнтованi
Про
засоби навчання iнформа
грамне
тики, системи визначення
Таблицi, стенди
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв
4
5
6

№
з/п

Сторiнка, роздiл,
параграф

10 КЛАС. Тема 1. Вступ. Інформацiя та iнформацiйнi процеси

Орiєнтовна тематична картотека засобiв навчання та навчального обладнання з iнформатики.
10–11 класи
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Костриба О. В., Лещук Р. І.
Усі уроки інформатики.
10 клас. Рівень стандарту. —
Х.: Вид. група «Основа», 2010.

3

Прокопенко Н. С., Процен
ко Т. Г. Довiдник учителя
iнформатики. — Х.: Ранок,
2006

Правила безпеки,
с. 262–270. Ком
плекс вправ для
зняття втоми пiд
час навчання
в кабiнетi iнформа
тики, с. 270

Прокопенко Н. С., Процен
Правила безпеки
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор с. 125–131
матики. — Х.: Торсинг, 2006

5

6

Критерiї оцiнюван
Прокопенко Н. С., Процен
ня, с. 170–171
ко Т. Г. Книга учителя
iнформатики. — Х.: Торсинг,
2006

Уроки 1, 2, 5

4

Костриба О. В., Лещук Р. І.
Усі уроки інформатики.
10 клас. Академічний
рівень. — Х.: Вид. група
«Основа», 2010

2

1

3

4

Стенди
«Апаратна
складова
iнформацiйної
системи»,
«Порiвняльнi
характеристики
поколiнь ЕОМ»

Стенд «Правила
безпечної робо
ти з комп’юте
ром»

Стенд «Основнi
характеристики
комп’ютера»

Стенд «Застосу
вання комп’ю
терiв»

5

6

152
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Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

Зарецька І. Т., Семено
(10 клас) Роздiл 1,
ва Т. В., Соколов О. Ю. Мето додаток — Роздiл 1
дичний посiбник з iнформа
тики. — Х.: Факт, 2004

8

9

С. 5, 7, 14

12 Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацiї щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

13 Верлань А. Ф., Апатова Н. В. Пункт 1.1
Інформатика. — К.: Ква
зарМiкро, 1998

Пункти 1.1–1.4

11 Шестопалов Є. В. Комп’ю
тернi тести. Практичнi робо
ти. — Шепетiвка: Аспект,
2004

Роздiл «Вступ»

Гаєвський О. Ю. Інформати
ка. 7–11 клас. — К.:
А. С. К., 2005

7

3

2

1

Стенд 4 «Істо
рiя розвитку
обчислювальної
технiки»

Стенд 5 «Інфо
рмацiя. Інфор
мацiйнi проце
си»

Стенд «Безпеч
на робота: як
правильно?»

4

5

TestW, TestW2

6
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Уроки 14–17
Костриба О. В., Лещук Р. І.
Усі уроки інформатики.
10 клас. Рівень стандарту. —
Х.: Вид. група «Основа», 2010

Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

2

3

С. 78–80

Жалдак М. І., Морзе Н. В., Мо
стiпан О. І. Програма для за
гальноосвiтнiх навчальних за
кладiв унiверсального профiлю
10–11 класи (Програми для за
гальноосвiтнiх навчальних за
кладiв. Навчальнi програми
для профiльного навчання.
Програми факультативiв, спец
курсiв, пропедевтичних курсiв,
гурткiв. Інформатика. — За
порiжжя: Прем’єр, 2003)

1

3

2

1

Сторiнка, роздiл,
параграф

Лiтература

№
з/п

Стенд «Клавiа
тура»

4

Micro
soft
Paint

5

Презентацiї до вивчення
теми «Графiчний редак
тор»

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
Таблицi, стенди
тики, системи визначення
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

10 клас. Тема 2. Графiчний редактор
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Руденко В. Д., Макар
чик О. М., Патланжог
лу М. О. Курс iнформати
ки. — К.: Фенiкс, 2001

Верлань А. Ф., Апатова Н. В. Пункт 1.11
Інформатика. — К.: Ква
зарМiкро, 1998

Шестопалов Є. В. Комп’ю
тернi тести. Практичнi робо
ти. — Шепетiвка: Аспект,
2004

Прокопенко Н. С., Процен
Критерiї оцiнюван
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор ня, с. 173–174
матики. — Х.: Торсинг, 2006

Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., Роздiл 3, пункт 3.4, Стенд
«Вивчаємо
Соколов О. Ю. Інформатика: Роздiл 5 § 11
тему»
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005;
Ч. 1

5

6

7

8

9

Пункти 6.1–6.3

Роздiл VІ, § 16,
(17, 18)

Гаєвський О. Ю. Інформати
ка. 7–11 клас. — К.:
А. С. К., 2005

4

4

3

2

1

ОС MS
Win
dows
XP

5

TestW, TestW2

6
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2

Жалдак М. І., Морзе Н. В., Мо
стiпан О. І. Програма для за
гальноосвiтнiх навчальних за
кладiв унiверсального профiлю.
10–11 класи. (Програми для
загальноосвiтнiх навчальних
закладiв. Навчальнi програми
для профiльного навчання.
Програми факультативiв, спец
курсiв, пропедевтичних курсiв,
гурткiв. Інформатика. — За
порiжжя: Прем’єр, 2003)

Костриба О. В., Лещук Р. І.
Усі уроки інформатики.
10 кл. — Х.: Вид. група
«Основа», 2010

Малярчук С. М. Основи iн
форматики у визначеннях,
таблицях i схемах.— Х.: Ра
нок, 2006

1

1

2

3

Лiтература

№
з/п

с. 46–53

Уроки 18–27

3

Сторiнка, роздiл,
параграф

Micro
soft
Office
Word
2003
Стенд «Опрацю Word
вання текстових Pad
документiв»
Стенд «Клавiа
тура»

Презентацiї до вивчення
теми «Текстовий редак
тор»

Комп’ютерно орiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
тики, системи визначення
Таблицi, стенди
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв
4
5
6

10 клас. Тема 3. Текстовий редактор
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Гаєвський О. Ю. Інформати
ка. 7–11 клас. — К.:
А. С. К., 2005
Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацiї щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006
Руденко В. Д., Макар
чик О. М., Патланжог
лу М. О. Курс iнформати
ки. — К.: Фенiкс, 2001

4

Прокопенко Н. С., Процен
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор
матики. — Х.: Торсинг, 2006
10 Зарецька І. Т., Гуржiй А. М.,
Соколов О. Ю. Інформатика:
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005. —
Ч. 1
Роздiл 3, пункт
3.1. Роздiл 5, § 10

Критерiї оцiнюван
ня, с. 173–174

Шестопалов Є. В. Комп’ютернi Пункти 6.4–6.16
тести. Практичнi роботи. —
Шепетiвка: Аспект, 2004

8

9

Верлань А. Ф., Апатова Н. В. Пункт 1.12
Інформатика. — К.: Ква
зарМiкро, 1998

Роздiл ІІІ, § 9, 11.

С. 11

3

7

6

5

2

1

Стенд
«Вивчаємо
тему»

4

ОС MS
Win
dows
XP

Блокнот

5

6
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Лiтература

2

Жалдак М. І., Морзе Н. В.,
Мостiпан О. І. Програма для
загальноосвiтнiх навчальних
закладiв унiверсального про
фiлю 10–11 класи (Програми
для загальноосвiтнiх
навчальних закладiв.
Навчальнi програми для про
фiльного навчання. Програ
ми факультативiв,
спецкурсiв, пропедевтичних
курсiв, гурткiв. Інформати
ка. — Запорiжжя: Прем’єр,
2003)

Костриба О. В., Лещук Р. І.
Усі уроки інформатики.
10 кл. — Х.: Вид. група
«Основа», 2010

№
з/п

1

1

2

Уроки 28–34

3

Сторiнка, роздiл,
параграф
4

5

Про
грамне
Таблицi, стенди
забезпе
чення

10 клас. Тема 4. Глобальна мережа Інтернет

TestW, TestW2

Презентацiя до вивчення
теми «Інтернет»

6

Комп’ютерно орiєнтованi
засоби навчання iнфор
матики, системи визна
чення рiвня навчальних
досягнень учнiв
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Руденко В. Д., Макар
чук О. М., Патланжог
лу М. О. Курс iнформати
ки. — К.: Фенiкс, 2001

8

Роздiл VІІ, § 19

С. 10

Пункти 1–4, 8
Олексюк В., Балик Н., Ба
лик А. Органiзацiя комп’ютер
ної локальної мережi. — Тер
нопіль: Підручники і посібни
ки, 2006

6

Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацiї щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

Гаєвський О. Ю. Інформати
ка. 7–11 клас. — К.:
А. С. К., 2005

5

7

(10 клас) Роздiл 6,
Зарецька І. Т., Семено
ва Г. В., Соколов О. Ю. Мето додаток — Роздiл 6
дичний посiбник з iнформа
тики. — Х.: Факт, 2004

4

С. 25 32

Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

3

3

2

1
Стенд «Глобаль
на комп’ютерна
мережа Інтер
нет»

4

5
Webсторiнка «Глобальна
мережа «Internet» (D:\До
кументи\iнформатика
\iнтернет\ Глобальна ме
режа =Internet=)

6
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2

3

12 Зарецька І. Т., Гуржiй А. М.,
Соколов О. Ю. Інформатика:
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005. —
Ч. 1

11 Прокопенко Н. С., Процен
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор
матики. — Х.: Торсинг, 2006
Роздiл 6, додаток
пiсля Роздiлу 6.

Пункти 8.1–8.18

Верлань А. Ф., Апатова Н. В. Пункт 1.1.19
Інформатика. — К.: Ква
зарМiкро, 1998

10 Шестопалов Є. В. Комп’ю
тернi тести. Практичнi робо
ти. — Шепетiвка: Аспект,
2004

9

1

Стенд
«Вивчаємо
тему»

4

ОС MS
Win
dows
XP

5

6
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2

Жалдак М. І., Морзе Н. В.,
Мостiпан О. І. Програма для
загальноосвiтнiх навчальних
закладiв унiверсального про
фiлю 10–11 класи. (Програми
для загальноосвiтнiх навчаль
них закладiв. Навчальнi про
грами для профiльного на
вчання. Програми факульта
тивiв, спецкурсiв,
пропедевтичних курсiв,
гурткiв. Інформатика. — За
порiжжя: Прем’єр, 2003)

Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

1

1

2

Лiтература

№
з/п

С. 73–76

3

Сторiнка, роздiл,
параграф
4

Micro
soft
Office
Power
Point
2003

5

Презентацiї для вивчення
MS PowerPoint

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Про
засоби навчання iнформа
грамне
тики, системи визначення
Таблицi, стенди
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

11 клас. Тема 5. Комп’ютернi презентацiї
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Лiтература

2

Жалдак М. І., Морзе Н. В.,
Мостiпан О. І. Програма для
загальноосвiтнiх навчальних
закладiв унiверсального про
фiлю. 10–11 класи (Програми
для загальноосвiтнiх навчаль
них закладiв. Навчальнi

№
з/п

1

1

Сальникова І. І. Power Point
для початківців. — Ше
петівка: Аспект, 2005

5

Стенд
«Вивчаємо
тему»

4

3

Сторiнка, роздiл,
параграф

5

ОС MS
Win
dows
XP

6

5

Стенд «Елек
ОС MS
троннi таблицi» Win
dows
XP

4

Презентацiї для вивчення
табличного процесора
Microsoft Excel

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Про
засоби навчання iнформа
грамне
Таблицi, стенди
тики, системи визначення
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв

11 клас. Тема 6. Електроннi таблицi

Костриба О. В., Лещук Р. І.
Уроки 1–6
Інформатика. Планиконспек
ти урокiв. 11 клас

4

3

2

Гаєвський О. Ю. Інформати
ка. 7–11 клас. — К.:
А. С. К., 2005

1

3
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Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., (11 клас) Роздiл 1,
Соколов О. Ю. Інформатика: додаток Роздiл 1
Підручник для 10–11 кл. за
гальноосвіт. навч. закладів:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005,
ч. 1

5

С. 53–62

Малярчук С. М. Основи
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

4

Уроки 7–15
Костриба О. В., Лещук Р. І.
Інформатика. Планиконспек
ти урокiв. 11 клас

3

3

Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., Роздiл 1
Соколов О. Ю. Інформатика:
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт,
2005. Ч. 2

програми для профiльного
навчання. Програми факуль
тативiв, спецкурсiв, пропе
девтичних курсiв, гурткiв.
Інформатика. — Запорiжжя:
Прем’єр, 2003)

2

2

1

4

Micro
soft
Office
Excel
2003

5

6
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Верлань А. Ф., Апатова Н. В. Пункт 1.16
Інформатика. — К.: Ква
зарМiкро, 1998

8

9

12 Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., Роздiл 3, пункт 3.2
Соколов О. Ю. Інформатика:
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005; Ч. 1

11 Прокопенко Н. С., Процен
Критерiї оцiнюван
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор ня, с. 175–176
матики. — Х.: Торсинг, 2006

10 Шестопалов Є. В. Комп’ютернi Пункти 6.18–6.30
тести. Практичнi роботи. —
Шепетiвка: Аспект, 2004

Руденко В. Д., Макар
Роздiл ІV, § 12
чук О. М., Патланжоглу М. О.
Курс iнформатики. — К.:
Фенiкс, 2001

7

С. 12

Табарчук І. В. Методичнi
рекомендацiї щодо вико
ристання плакатiв з iнфор
матики. — Х.: Ранок, 2006

6

3

2

Гаєвський О. Ю. Інформати
ка. 7–11 клас. — К.:
А. С. К., 2005

1

Стенд
«Вивчаємо
тему»

4

5

6
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Стенд
«Вивчаємо
тему»

Стенд «Бази да Micro
них»
soft
Office
Access
2003

Жалдак М. І., Морзе Н. В., Мо
стiпан О. І. Програма для за
гальноосвiтнiх навчальних за
кладiв унiверсального профiлю
10–11 класи (Програми для за
гальноосвiтнiх навчальних за
кладiв. Навчальнi програми
для профiльного навчання.
Програми факультативiв, спец
курсiв, пропедевтичних курсiв,
гурткiв. Інформатика. — За
порiжжя: Прем’єр, 2003)

Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., Роздiл 3 пункт 3.3
Соколов О. Ю. Інформатика:
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005; Ч. 1

Прокопенко Н. С., Процен
Критерiї оцiнюван
ко Т. Г. Книга вчителя iнфор ня, с. 176–178
матики. — Х.: Торсинг, 2006

2

3

ОС MS
Win
dows
XP

5

1

4

2

1

3

Лiтература

Презентацiї для вивчення
баз даних Microsoft
Access

6

Комп’ютерно орiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
Таблицi, стенди
тики, системи визначення
забезпе
рiвня навчальних
чення
досягнень учнiв

№
з/п
Сторiнка, роздiл,
параграф

11 клас. Тема 7. Бази даних. СУБД
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Гаєвський О. Ю. Інформати
ка. 7–11 клас. — К.: А. С.
К., 2005

7

Зарецька І. Т., Семено
(11 клас) Роздiл 2,
ва Т. В., Соколов О. Ю. Мето додаток — Роздiл 2
дичний посiбник з iнформа
тики. — Х.: Факт, 2004
Чаповська Р. Б., Жмурке
9
вич А. Е. Робота з базами да
них Microsoft Access 2000:
навч. посібник. — К.: ЦУЛ,
2003
10 Малярчук С. М. Основи
С. 62–73
iнформатики у визначеннях,
таблицях i схемах. — Х.: Ра
нок, 2006

8

Табарчук І. В. Методичнi ре
комендацiї щодо використан
ня плакатiв з iнформати
ки. — Х.: Ранок, 2006

6

С. 13.

Руденко В. Д., Макарчук О. М., Роздiл V § 13, 15.
Патланжоглу М. О. Курс iнфор
матики. — К.: Фенiкс, 2001

3

5

2

Верлань А. Ф., Апатова Н. В. Пункт 1.17
Інформатика. — К.: Ква
зарМiкро, 1998

1

4

4

5

6
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2

3

4

5

6

Лiтература

2

Жалдак М. І., Морзе Н. В.,
Мостiпан О. І. Програма для
загальноосвiтнiх навчальних
закладiв унiверсального про
фiлю. 10–11 класи (Програми
для загальноосвiтнiх навчаль
них закладiв. Навчальнi про
грами для профiльного на
вчання. Програми факульта
тивiв, спецкурсiв,

№
з/п

1

1

3

Сторiнка, роздiл,
параграф

Стенд
«Вивчаємо
тему»

ОС MS
Win
dows
XP

Презентацiї для вивчення
початкiв алгоритмiзацiї
i програмування

Вiдеоiнтерпретатор

Комп’ютерно орiєнтованi
Прог
засоби навчання iнформа
рамне
тики, системи визначення
Таблицi, стенди
забезпе
рiвня навчальних досяг
чення
нень учнiв
4
5
6

11 клас. Тема 8. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмiзацiї та програмування

12 Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., Роздiл 2
Соколов О. Ю. Інформатика:
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005; Ч. 2

11 Костриба О. В., Лещук Р. І.
Уроки 16–23
Інформатика. Планиконспек
ти урокiв. 11 клас

1
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Зарецька І. Т., Гуржiй А. М., Р. 3,4,5.
Соколов О. Ю. Інформатика:
Пiдручник для 10–11 кл. за
гальноосвiт. навч. закладiв:
У 2х ч. — Х.: Факт, 2005;
Ч. 2

Верлань А. Ф., Апатова Н. В.
Інформатика. — К.: Ква
зарМікро, 1998

Караванова Т. П. Інформати
ка. Основи алгоритмізації та
програмування (Паскаль).
10 клас. — Шепетівка:
Аспект, 2008

Караванова Т. П. Основи ал
горитмiзацiї та програмуван
ня. 777 задач з рекоменд. та
прикладами (навч. посіб
ник). К.: Генеза, 2006

3

4

5

пропедевтичних курсiв,
гурткiв. Інформатика. — За
порiжжя: Прем’єр, 2003)

2

2

1

3

5

Algo

Середо
вища
Visual
Basic,
С#

Стенд «Основи
Turbo
алгоритмiзацiї» Pascal

4

6
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2

Скляр І. В. Я готуюсь до
уроку iнформатики.
Алгорирм. та програмування
(навч.мет. посібник для вчи
телів). — К.: Шкільний світ,
2005

Бондаренко О. О. Інформати
ка. Turbo Pascal. Спецкурс
10–12 кл. — Шепетівка:
Аспект, 2008

Караванова Т. П. Інформати
ка. Збiрник вправ та задач
з алгоритмiзацiї та програ
мування. 10–11 клас. — Ше
петівка, Аспект, 2008

1

6

7

8

3

4

5

6
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Інвентарна книга матерiальних цiнностей
(Додаток 1 до п. 4.10 роздiлу 4
Положення про навчальнi кабiнети ЗНЗ)
№
з/п

Найменування
виробу

Інвентарний
номер

Час i при
Коли
Кiлькiсть
чина спи
придба
i вартiсть
сання
но

1

НКК у складi:

1048007210 Серпень
480081
2007

2

Комп’ютер на базi
процесора
Pentium ІV (ком
п’ютер вчителя)

10480072/1
(сист. блок)

Серпень
2007

10480072/2
(монiтор)
10480072/3
(клавiатура)
10480072/4
(мишка)

3

Блок безпере
бiйного живлення

10480072/5

Серпень
2007

4

Принтер лазерний 10480072/6
Xerox Phaser 3117

Серпень
2007

5

Сканер
Mustek1248 UB
Plus

104800727

Серпень
2007

6

Зовнiшнiй
факсмодем Acorp

10480072/9

Серпень
2007

7

Колонки

10480072/10 Серпень
2007

8

Комп’ютер на базi 10480073/1
процесора Celeron (сист. блок)
(комп’ютер учня) 10480073/2
(монiтор)

Серпень
2007

10480073/3
(клавiатура)
10480073/4
(мишка)
9

Стереогарнiтура

10480073/5

Серпень
2007

1 шт. —
89783 грн
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№
з/п

Найменування
виробу

Інвентарний
номер

10 БФП струменевий 10480082
Canon MP 210
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Час i при
Коли
Кiлькiсть
чина спи
придба
i вартiсть
сання
но
Грудень
2008

1 шт. —
615 грн

11 Дошка класна

1 шт.

12 Парти учнiвськi

10 шт.

13 Стiльцi до парт
(учнiвськi)

20 шт.

14 Парти

5 шт.

15 Столи комп’ю
тернi

10 шт.

16 Стiльцi для ком
п’ютерних столiв

10 шт.

17 Стiл учителя

1 шт.

18 Крiсло вчителя

1 шт.

19 Стенди

12 шт.

20 Екран

1 шт.

Програмнi засоби
Для науковометодичного забезпечення курсу, крiм вiдповiдних
пiдручникiв i навчальних посiбникiв, необхiднi такi програмнi засоби:
1. Комп’ютернi презентацiї та вiдео про iсторiю становлення
i розвитку iнформатики у свiтi та в Українi.
2. Клавiатурний тренажер — для комп’ютерної пiдтримки
ознайомлення з правилами роботи з клавiатурою комп’ютера.
3. Операцiйна система — для ознайомлення з правилами ро
боти з системою введення та виведення програм i даних та керуван
ня ними, а також їх зберiгання на зовнiшнiх носiях.
4. Програми архiвування даних — для ознайомлення з прави
лами створення архiвних файлiв, а також їх вiдкривання та перегляд.
5. Антивiруснi програми — для ознайомлення з правилами
профiлактики та «боротьби» з комп’ютерними вiрусами.
6. Редактор текстiв — для ознайомлення з правилами пiдго
товки, опрацювання i зберiгання текстiв за допомогою комп’ютера.
7. Графiчний редактор — для ознайомлення з можливостями
створення, редагування, зберiгання графiчних образiв за допомогою
комп’ютера.
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8. Набiр мультимедiйних комп’ютерних енциклопедiй, про
грам навчального призначення — для ознайомлення з можливостя
ми комп’ютерної пiдтримки навчання математики, фiзики, хiмiї,
географiї, iсторiї, мов та iнших навчальних предметiв.
9. Набiр програм для ознайомлення з можливостями викорис
тання глобальної мережi Інтернет, браузерами для перегляду вебсто
рiнок та здiйснення пошуку потрiбних вiдомостей в Інтернетi, елек
тронною поштою, форумами та засобами iнтерактивного спiлкування.
Картотека електронних засобiв навчального призначення
(ЕЗНП) станом на 01.09.200_
Предмети
1. Матема
тика

Програмне забезпечення
1. Динамiчна геометрiя
2. Програмнометодичний комплекс «Терм VІІ» пiдтрим
ки практичної навчальної математичної дiяльностi

2. Інформа 1. Вiдеоiнтерпретатор
тика
3. Історiя
України

1. Електронний атлас для курсу iсторiї України, 8 клас
2. Електронний атлас з iсторiї України, 5 клас

4. Всесвiтня 1. Електронний атлас для курсу всесвiтньої iсторiї, 8 клас
iсторiя
2. Електронний атлас для курсу всесвiтньої iсторiї, 9 клас
5. Геогра
фiя

1. Електронний атлас «Економiчна i соцiальна географiя
свiту» для 10–11 класiв
2. Географiя України, атлас для 8–9 класiв

6. Фiзика

1. Бiблiотека електронних наочностей, фiзика, 7
2. Вiртуальна фiзична лабораторiя, фiзика, 7

7. Хiмiя

1. Бiблiотека електронних наочностей, хiмiя, 8–9 клас
2. Педагогiчний програмний засiб «Вiртуальна хiмiчна
лабораторiя», 8–11 клас

8. Бiологiя

1. Вiртуальна бiологiчна лабораторiя, бiологiя. 10–11 клас
2. Педагогiчний програмний засiб програмнометодично
го комплексу вiртуальної лабораторiї «Бiологiя людини,
8–9 клас»

9. Україн
ська мова

1. Словники України

10. Виховна 1. Вiдеофiльм «Станцiя призначення “Життя”»
робота
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Книга облiку стану навчальнометодичного забезпечення
кабiнету (станом на 1 вересня 200___ року)
Навчаль
нометодичне
забезпечення
Навчальне
обладнання

Коротка характеристика
Комп’ютер учителя (1)
Комп’ютер учня (10)
Принтер лазерний Xerox Phaser 3117
БФП струменевий Canon MP 210
Сканер Mustek1248 UB Plus
Зовнiшнiй факсмодем Acorp
Колонки

Засоби теле
комунiкацiї

Зовнiшнiй факсмодем Acorp

Пiдручники
i навчальнi
посiбники

Зарецька Т. І., Гуржій А. М., Соколов О. Ю. Інформа
тика: Підручник для 10–11 кл. загально освіт. навч.
закладів: У 2х ч. — Х.: Факт, 2005. — по 10 шт.
Верлань А. Ф., Апатова Н. В. Інформатика. — К.: Ква
зарМікро, 1998 — 2 шт.

Методична
лiтература,
книги для
вчителя

Інформатика. Програми для профільного навчання та
до профільної підготовки. — К.: Вид. група BHV,
2009.
Жалдак М. І., Морзе Н. В., Мостіпан О. І.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Навчальні програми для профільного навчання.
Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних
курсів, гуртків. Інформатика. — Запоріжжя: Прем’єр,
2003.
Ребрина В. А. Положення про кабінет інформатики.
Збірник нормативних документів. — Шепетівка:
Аспект, 2005. — 64 с.
Прокопенко Н. С., Проценко Т. Г. Довідник учителя
інформатики в запитаннях і відповідях. — Х.: Веста,
Ранок, 2006.
Шестопалов Є. В. Інформатика. 9 клас. Базовий
курс. — Шепетівка: Аспект, 2009.
Шестопалов Є. В. Комп’ютерні тести. Практичні робо
ти. — Шепетівка: Аспект, 2004.
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Коротка характеристика
Караванова Т. П. Основи алгоритмiзацiї та програму
вання. 777 задач з рекоменд. та прикладами (навч.
посібник). К.: Генеза, 2006
Караванова Т. П. Інформатика. Збiрник вправ та задач
з алгоритмiзацiї та програмування. 10–11 клас. — Ше
петівка, Аспект, 2008
Скляр І. В. Я готуюсь до уроку iнформатики.
Алгорирм. та програмування (навч.мет. посібник для
вчителів). — К.: Шкільний світ, 2005
Бондаренко О. О. Інформатика. Turbo Pascal. Спецкурс
10–12 кл. — Шепетівка: Аспект, 2008
Костриба О. В. Усі уроки інформатики. 9 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2009.
Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики.
10 клас. Рівень стандарту. — Х.: Вид. група «Основа»,
2010.
Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики.
10 клас. Академічний рівень. — Х.: Вид. група «Осно
ва», 2010.

Системи ви Програма TestW
значення рiв Програма TestW2
ня навчаль
них досяг
нень учнiв
Комп’ютерно
орiєнтованi
засоби на
вчання
iнформатики

1. Мова програмування Турбо Паскаль, 7,0.
2. Вiдеоiнтерпретатор.
3. Антивiрусна програма Panda.
4. Програма архiватор Archiver RAR.
5. Система для оптичного розпiзнавання тексту Fine
Reader
6. Програма для машинного перекладу текстiв Pragma.
7. Мова програмування Visual Basic

Комп’ютерно
орiєнтованi
засоби на
вчання iнших
предметiв

1. Динамiчна геометрiя.
2. Програмнометодичний комплекс Терм VІІ пiдтрим
ки практичної навчальної математичної дiяльностi.
3. Електронний атлас «Економiчна i соцiальна
географiя свiту» для 10–11 класiв.
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Коротка характеристика
4. Географiя України, атлас для 8–9 класiв.
5. Електронний атлас для курсу iсторiї України, 8 клас.
6. Електронний атлас з iсторiї України, 5 клас.
7. Електронний атлас для курсу всесвiтньої iсторiї, 8 клас.
8. Електронний атлас для курсу всесвiтньої iсторiї,
9 клас.
9. Бiблiотека електронних наочностей, фiзика, 7–9 клас.
10. Бiблiотека електронних наочностей, хiмiя, 8–9 клас.
11. Вiртуальна фiзична лабораторiя, фiзика, 7–9 клас.
12. Вiртуальна бiологiчна лабораторiя, бiологiя, 10–11
клас.
13. Педагогiчний програмний засiб «Вiртуальна хiмiч
на лабораторiя», 8–11 клас.
14. Педагогiчний програмний засiб програмнометодич
ного комплексу вiртуальної лабораторiї «Бiологiя лю
дини, 8–9 клас».
15. Словники України

Інструкцiї до До кожної теми програми для кожного робочого мiсця
лабораторно
практичних
робiт тощо
Комп’ютерно Вiдеофiльм «Станцiя призначення “Життя”»
орiєнтованi
засоби для ви
ховної роботи
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Картка облiку комп’ютерної технiки
(Оформляється на кожен комп’ютер навчального закладу в тиж
невий строк пiсля введення його в експлуатацiю iз зазначенням
установлених комп’ютерних програм)
Комп’ютер №
Мiсце знаходження
Інвентарний номер
Інформацiя про користувача (iв), за яким (и) за
крiплено комп’ютер
Технiчнi параметри комп’ютера
Назва, вид, версiя кожної встановленої програми
Дата її придбання та встановлення
Найменування виробника чи розповсюджувача при
мiрникiв цiєї програми
Реквiзити лiцензiї або лiцензiйного договору, або
iншого договору щодо розпорядження майновими
правами iнтелектуальної власностi

(Витяг з Правил використання комп’ютерних програм у на
вчальних закладах, затверджених наказом Мiнiстерства освiти i на
уки України вiд 02.12.2004 року № 903)
Атестацiйний лист навчального кабiнету (пам’ятка)
№
з/п
1

Назви показникiв
Органiзацiя робочих мiсць
учнiв:
а) стан збереження меблiв
i закрiплення робочих мiсць за
учнями
б) забезпечення належних
санiтарногiгiєнiчних умов для
роботи учня
в) дотримання учнями належно
го порядку на робочому мiсцi

Кiлькiсть
балiв
(усього)

Оцiнка в балах
само
оцiнка

адмiнi
страцiя
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№
з/п
2

Назви показникiв
Органiзацiя робочого мiсця вчи
теля:
а) зручна установка ТЗН
б) усi наявнi ТЗН дiючi
в) робочий стiл (висота 75 см)
г) шафи
д) дошка
е) ТЗН: комп’ютер, мультиме
дiйний проектор, графопроектор
тощо

3

Розмiщення та зберiгання на
вчального обладнання згiдно
з вимогами наукової органiзацiї
працi:
а) зберiгання роздавального
матерiалу:
у комплектах за видами
посiбникiв
згiдно з правилами зберiгання
та технiки безпеки
система зберiгання дозволяє
швидко вийняти потрiбний
предмет i повернути його на
мiсце, забезпечити облiк
i контроль
б) зберiгання друкованих та
електронних посiбникiв:
таблицi зберiгаються в спецiаль
но вiдведених мiсцях (у руло
нах, наклеєнi на картон)
дiафiльми складенi за певною
схемою;
ЕЗНП зберiгаються у фабричнiй
упаковцi в шафi (з анотацiями)

Кiлькiсть
балiв
(усього)

177

Оцiнка в балах
само
оцiнка

адмiнi
страцiя
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№
з/п
4

Назви показникiв
Рацiональне оформлення
iнтер’єру кабiнету:
а) постiйно експонується
нацiональна символiка
б) змiнюються довiдковi
матерiали
в) наявнi:
iнструктивнi документи
таблицi з правил поведiнки
iнструкцiї
методичнi рекомендацiї
iнше
г) наявнiсть у кабiнетi стiнга
зет, тематичних листкiв, якi
сприяють iнтересу до вивчення
дисциплiни
д) наявнiсть профорiєнтацiйних
стендiв
е) iнше

5

Наявнiсть у кабiнетi друкова
них матерiалiв, якi забезпечу
ють iндивiдуальний та дифере
нцiйований пiдхiд у навчаннi,
навчальнометодичну пiдготовку
вчителя до уроку
а) картотеки:
контрольнi завдання
навчальне обладнання
до уроку
облiк навчального обладнання
iндивiдуальнi завдання
тематичнi картотеки
iнше

Кiлькiсть
балiв
(усього)

Оцiнка в балах
само
оцiнка

адмiнi
страцiя
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№
з/п
6

Назви показникiв
Органiзацiя самообладнання
кабiнету
а) виробництво, профiлактика
та ремонт демонстрацiйних ма
терiалiв, приладiв
б) виготовлення таблиць, моде
лей, iнших посiбникiв
в) iнше

7

Наявнiсть матерiалiв для поза
класної роботи з предмета:

8

Наявнiсть у кабiнетi норматив
них документiв:
а) паспорт кабiнету
б) розклад роботи кабiнету
в) перспективний план розвитку
кабiнету
г) план роботи кабiнету на по
точний навчальний рiк; наступ
ний навчальний рiк

9

Органiзацiя роботи щодо дотри
мання правил технiки безпеки:
а) наявнiсть у кабiнетi куточка
з ТБ
б) наявнiсть актудозволу на
здiйснення навчальної дiяль
ностi в кабiнетi
в) наявнiсть iнструкцiї ТБ
г) iншi документи з ТБ

Кiлькiсть
балiв
(усього)

179

Оцiнка в балах
само
оцiнка

адмiнi
страцiя
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Назва

РОЗДIЛ VІІ
ДОКУМЕНТАЦIЯ НКК
Наказ Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 12.06.2009 року № 507
Про затвердження вимог до специфiкацiї навчального
комп’ютерного комплексу кабiнетiв iнформатики
та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання
для навчальних закладiв системи загальної середньої освiти
На виконання Державної програми «Інформацiйнi та комунiка
цiйнi технологiї в освiтi i науцi» на 2006–2010 роки», затвердженої по
становою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2005 р. № 1153 та
спрямованої на створення умов для проведення єдиної технiчної по
лiтики в галузi iнформатизацiї навчальних закладiв, що надають за
гальну середню освiту, реалiзацiї загальносистемних проектних
рiшень щодо створення i впровадження сучасних iнформацiйних тех
нологiй навчання та забезпечення умов безпечного для здоров’я учнiв
(студентiв) використання комп’ютерної технiки, вiдповiдно до Поло
ження про кабiнет iнформатики та iнформацiйнокомунiкацiйних тех
нологiй навчання загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затверджено
го наказом МОН України вiд 20.05.2004 р. № 407 i зареєстрованого
в Мiнiстерствi юстицiї України 14.06.2004 р. за № 730/9329, наказую:
1. Затвердити вимоги до специфiкацiї навчального комп’ютер
ного комплексу кабiнетiв iнформатики та iнформацiйнокомунiка
цiйних технологiй навчання для навчальних закладiв системи за
гальної середньої освiти (додаються).
2. Мiнiстерству освiти i науки Автономної Республiки Крим,
управлiнням освiти i науки обласних, Київської та Севасто
польської мiських державних адмiнiстрацiй:
2.1. Забезпечувати дотримання вимог до специфiкацiї навчаль
них комп’ютерних комплексiв, якими оснащуються навчальнi за
клади системи загальної середньої освiти.
2.2. Здiйснювати закупiвлю у 2009 роцi навчальних комп’ютерних
комплексiв та меблiв шкiльних для оснащення кабiнетiв iнформатики
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та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання закладiв освiти
за наявностi копiй гiгiєнiчного висновку, сертифiкату вiдповiдностi
системи УкрСепро та свiдоцтва про визнання вiдповiдностi педаго
гiчним вимогам.
3. Тендерним комiтетам Замовника з органiзацiї i проведення
закупiвлi навчальних комп’ютерних комплексiв для навчальних за
кладiв за кошти державного i мiсцевих бюджетiв включати зазна
ченi вимоги до тендерної документацiї.
4. Вимоги до специфiкацiї навчальних комп’ютерних комплек
сiв розмiстити на сайтi мiнiстерства.
5. Наказ вiд 25.06.2008 р. № 578 вважати таким, що втратив
чиннiсть.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Мiнiстр
І. О. Вакарчук

Додаток до наказу МОН України
вiд 12.06.2009 р. № 507
Вимоги до специфiкацiї навчальних комп’ютерних комплексiв
для оснащення кабiнетiв iнформатики та
iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання системи
загальної середньої освiти
1. Обладнання робочого мiсця вчителя
1.1. Комп’ютер учителя у складi

1 шт.

1.1.1. Системний блок:

1 шт.

корпус BTX або ATX з блоком живлення не менше 400 Вт,
1 шт.
з не менше, нiж з одним з’єднувачем USB на лицьовiй панелi
материнська плата форфактору BTX або ATX, яка має не
менше 4х USB каналiв версiї 2.0 уведення/виведення

1 шт.

двоядерний центральний процесор з тактовою частотою не
менше 2 ГГц

1 шт.

оперативний запам’ятовувальний пристрiй (ОЗП) ємнiстю
не менше 4 Гб

1 шт.

накопичувач на жорсткому магнiтному диску (HDD)
ємнiстю не менше 250 Гб (SATA2)

1 шт.

пристрiй для читання i запису оптичних носiїв даних фор
матiв DVD+/ RW

1 шт.

182

Шкільний кабінет інформатики

вiдеокарта з обсягом пам’ятi не менше 256 Мб, обладнана ви 1 шт.
ходами аналогового сигналу VGA та цифрового вiдеосигналу
звукова карта з мiкрофонним входом (допускається iнтегро 1 шт.
вана на материнську плату)
мережна карта, яка забезпечує швидкiсть обмiну не менше
100 Мбiт/с або iнтерфейсна карта бездротової локальної ме
режi стандарту Wi Fi (IEEE 802.11 B/G) (допускається
iнтегрована на материнську плату)

1 шт.

1.1.2. Пристрої введення/виведення:

1 комп
лект:

вiдеомонiтор рiдкокристалiчного типу розмiром не менше
19′′, з кутом спостереження не менше 160°, ТСО 03

1 шт.

стереогарнiтура (головнi телефони + мiкрофон), допус
кається окремий мiкрофон i стереотелефони

1 шт.

акустична стереосистема активного типу, потужнiстю не
менше 10 Вт/канал

1 шт.

клавiатура з нанесеними символами українського, латин
ського та росiйського алфавiтiв

1 шт.

манiпулятор «мишка» з оптичним приводом, з колiщам
прокручування (скролiнгу), килимок

1 шт.

принтер лазерний монохромний (чорнобiлий) формату А4,
з роздiльною здатнiстю не менше 600 dpi (точок на дюйм)

1 шт.

планшетний сканер формату А4, з роздiльною здатнiстю не
1 шт.
менше 600 × 1200 dpi, з пiд’єднанням по iнтерфейсу USB (до
пускається замiна двох останнiх позицiй багатофункцiональ
ним пристроєм: принтер + сканер, з параметрами не гiршими
вiд зазначених вище, з планшетним пристроєм для скануваня)
1.1.3. Носiї даних:
флешкарта обсягом не менше 2 Гб

1 шт.

оптичнi носiї: диск CDR

50 шт.

оптичнi носiї: диск DVDRW

25 шт.

1.1.4. Програмне забезпечення*:
операцiйна система не нижче, нiж Windows XP Pro Ukr або 1 шт.
еквiвалент
пакет програмних засобiв офiсного призначення: Microsoft
Office 2007 Pro Ukr або Microsoft Office 2003 Pro Ukr
у складi: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher

1 шт.
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антивiрусна програма з легким та зручним керуванням та
1 шт.
налаштуванням, з лiцензiєю не менше, нiж 5 рокiв, спро
можнiстю виявлення та знешкодження не менше 3х мiль
йонiв загроз, наявнiстю превентивних технологiй, що забез
печують найвищий рiвень виявлення невiдомих загроз
програма архiватор з правом безкоштовного використання
нових версiй, з iнтерфейсом українською мовою, з можли
вiстю iнтеграцiї у програму Microsoft Outlook, з функцiєю
резервного копiювання та технiчною пiдтримкою в Українi

1 шт.

Система для оптичного розпiзнавання тексту з пiдтримкою 1 шт.
української мови iнтерфейсу, iз словниковою пiдтримкою
української мови та вбудованою перевiркою української
орфографiї, з можливiстю пошуку та виправлення невпевне
но розпiзнаних символiв (Fine Reader або еквiвалент)
електроннi словники, що включають: тлумачнi та парнi
словники для української, росiйської, англiйської мов (всi
напрямки та комбiнацiї), парнi словники для перекладу
слiв та словосполучень з англiйської, нiмецької, французь
кої, iталiйської, iспанської, росiйської мов на українську
та/або росiйську мову та у зворотному напрямку, i програ
ми перекладачi, що забезпечують переклад мiж укра
їнською, росiйською та англiйською мовами Lingvo (або
еквiваленти Рута, Prompt, Плай тощо)

1 шт.

Система програмування мовою Pascal та Visual Basic (Visual 1 шт.
Basic Express Edition)
1.1.5. Додаткове обладнання:
блок безперебiйного живлення лiнiйно iнтерактивний, з по
тужнiстю не менше 750 VA

1 шт.

зовнiшнiй факсмодем, з пiдвищеною чутливiстю по прий
манню (адаптований до умов України), швидкiснi показни
ки обмiну даними — не менше 56 кбiт/с, з пiдтримкою про
токолу V.90/V.92 **
2. Обладнання робочого мiсця учня */*
2.1. Комп’ютер учня у складi:

15 комп
лектiв:

2.1.1. Системний блок:

15 шт.

корпус ВТХ, ATX або mАТХ з блоком живлення не менше
400 Вт i не менше, нiж з одним з’єднувачем USB на лицьо
вiй панелi

15 шт.
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материнська плата форфактору ВТХ, ATX або mАТХ, яка
має не менше 4х USB каналiв версiї 2.0 уведен
ня/виведення

15 шт.

двоядерний центральний процесор з тактовою частотою не
менше 1,6 ГГц

15 шт.

Оперативний запам’ятовуючий пристрiй (ОЗП) ємнiстю не
менше 2 Гб

15 шт.

пристрiй для читання i запису оптичних носiїв даних фор
матiв DVD+/ RW

15 шт.

Накопичувач на жорсткому магнiтному диску (HDD)
ємнiстю не менше 160 Гб (SATA2)

15 шт.

вiдеокарта з обсягом пам’ятi не менше 256 Мб, обладнана
виходами аналогового сигналу VGA або цифрового сигналу
(допускається iнтегрована на материнську плату)

15 шт.

звукова карта з мiкрофонним входом (допускається iнтегро 15 шт.
вана на материнську плату)
мережна карта, яка забезпечує швидкiсть обмiну не менше
100 Мбiт/с або iнтерфейсна карта бездротової локальної ме
режi стандарту Wi Fi (IEEE 802.11 B/G) (допускається
iнтегрована на материнську плату)

15 шт.

2.1.2. Пристрої введення/виведення:

15 ком
плектiв:

вiдеомонiтор рiдкокристалiчного типу не менше 17′′ з кутом 15 шт.
спостереження не менше 160°, ТСО 03
стереогарнiтура (головнi телефони + мiкрофон), допус
кається окремо мiкрофон i стереогарнiтура

15 шт.

клавiатура з нанесеними символами українського, латин
ського та росiйського алфавiтiв

15 шт.

манiпулятор «мишка» з оптичним приводом, з колiщам
прокручування (скролiнгу), килимок

15 шт.

2.1.3. Програмне забезпечення*:
операцiйна система не нижче Windows XP Pro Ukr або
еквiвалент

15 шт.

пакет програмних засобiв офiсного призначення: Microsoft
15 шт.
Office 2007 Pro Plus Ukr або Microsoft Office 2003 Pro Ukr
у складi: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher або еквiвалент ан
тивiрусна програма з легким та зручним керуванням
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та налаштуванням, з лiцензiєю не менше, ніж 5 рокiв,
спроможнiстю виявлення та знешкодження не менше 3х
мiльйонiв загроз, наявнiстю превентивних технологiй, що
забезпечують найвищий рiвень виявлення невiдомих загроз

15 шт.

програма архiватор з правом безкоштовного використання
нових версiй, з iнтерфейсом українською мовою, з можли
вiсnю iнтеграцiї у програму Microsoft Outlook, з функцiєю
резервного копiювання та технiчною пiдтримкою в Українi

15 шт.

Систма програмування мовою Pascal та Visual Basic (Visual
Basic Express Edition)

15 шт.

3. Мережнi пристрої:
комутатор 100 Мbit/s або WiFi роутер (за умови побудови
бездротової мережi)

1 шт.

4. Меблi***:

1 комп
лект:

стiл комп’ютерний учнiвський*/*

15 шт.

стiлець учнiвський*/*

15 шт.

стiл комп’ютерний учительський*/*

1 шт.

крiсло вчителя*/*

1 шт.

*/* — кiлькiсть визначається нормативами наповнюваностi класiв
* — встановлення лiцензiйночистого програмного забезпечення з не
обхiдною кiлькiстю лiцензiй
** — для навчальних закладiв, розташованих у м. Києвi, обласних
центрах та мiстах обласного пiдпорядкування, припускається
«факсмодем зi швидкiстю обмiну даними не менше 56 кбiт/с,
з пiдтримкою протоколу V.90/V.92 (зовнiшнiй або внутрiшнiй)
*** — дiйснi за наявностi гiгiєнiчного висновку та свiдоцтва про ви
знання вiдповiдностi педагогiчним вимогам
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Акт введення в експлуатацiю НКК
(_____________________ ЗОШ ІІІІ ступенiв)
АКТ №СХм_____/2
до Договору СХм______ вiд «__» ________ 200__ р.
введення в експлуатацiю навчального
комп’ютерного комплексу (НКК)
____________ район, с. ______________, вул. ________, ___
Хмельницька обл.
«___» ____________ 200____р.
Ми, що нижче пiдписались, представник ПОСТАЧАЛЬНИКА
директор НП «__________________» ______________, що дiє на
пiдставi доручення вiд «___» ________200__ p., та ОТРИМУВАЧ
директор ______________ ЗОШ ІІІІ ступенiв (с.__________, вул.
____________, __)_____________________ своїми пiдписами за
свiдчуємо:
1. ПОСТАЧАЛЬНИКОМ здiйснено введення НКК в експлуа
тацiю.
2. Перевiрено на працездатнiсть i визнано придатним для
експлуатацiї НКК для використання пiд час вивчення шкiльних
дисциплiн згiдно з документацiєю на нього.
3. Лiцензiйна чистота переданого у складi НКК програмного
забезпечення пiдтверджується.
4. Термiн гарантiйного обслуговування 2 роки з дня пiдписан
ня ОТРИМУВАЧЕМ цього акту.
5. Претензiй до якостi та кiлькостi поставлених та введених
в експлуатацiю НКК ОТРИМУВАЧ не має.
Номер телефону спецiалiста по гарантiйному ремонту та адреса:
м. Хмельницький, вул. ___________, __
Тел. (0382) __________
ПЕРЕДАВ

ПРИЙНЯВ

Представник постачальника

Представник отримувача

___________________/_______

_________________/______

(Прiзвище, iнiцiали)

(Прiзвище, iнiцiали)

М.П.

М.П.
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Паспорт
навчального комп’ютерного комплексу (НКК) № __
Роздiл 1. Загальнi вiдомостi
1. Мiсто (село), район ________________________________
2. Назва закладу ____________________________________
___________________________________________________
3. Ступiнь закладу освiти ______________.
4. Тип ЗНЗ________________
5. Кiлькiсть учнiв у закладi освiти _______, у т. ч. учнiв 7–11
класiв _____
6. Адреса закладу освiти ______________________________
____________________________________________________
7. Контактний телефон ______________.
8. Email ___________________
9. Директор ________________________________________
10. Тип населеного пункту ___________________________
Роздiл 2. Характеристика НКК
1. Кiлькiсть комп’ютерiв у складi НКК ____, у т. ч. робочих
мiсць учнiв __
2. Дата встановлення НКК _________ дата введення в експ
луатацiю ___
3. Джерело фiнансування поставки НКК ________________
4. Постачальник ____________________________________
5. Тип та швидкiсть локальної мережi (Мбiт/с) ___________
6. Робота в мережi Інтернет, тип каналу зв’язку: (Dialup, GPRS,
ADSL, супутниковий тощо) ____________
7. Робота в мережi Інтернет, (годин на мiсяць): __________
Робоче мiсце вчителя (iнвентарний номер)
1. Тип процесора та його частота: _______________________
____________________________________________________
2. Монiтор (тип, характеристики): ______________________
_____________________________________________________
3. Тип i розмiр оперативної пам’ятi (Мбайт): ________
4. Жорсткий диск (вiнчестер, HDD) фiрма виробник, тип та
розмiр пам’ятi (Гбайт): _______________________________
5. Наявнiсть принтера (тип (лазерний, струменевий, матрич
ний) назва: ______________________________________________
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6. Наявнiсть сканера (тип, назва): _____________________
7. Наявнiсть мультимедiйних засобiв:
_____________________________________________________
8. Системне програмне забезпечення (встановлена операцiй
на система, наявнiсть лiцензiї): ___________________________
____________________________________________________
9. Базове програмне забезпечення (встановлений офiсний па
кет програм, версiя, наявнiсть лiцензiї)
_____________________________________________________
10. Наявнiсть iнших периферiйних пристроїв (назва, тип, ха
рактеристика): (Комутатор (Switch), факсмодем, блок безперебiйно
го живлення (UВS), Інтернетсервер тощо)
Робоче мiсце учня № ______ (iнвентарний номер)
1. Тип процесора ____________________________________
2. Монiтор (тип, характеристика): ______________________
_____________________________________________________
3. Тип i розмiр оперативної пам’ятi (Мбайт): _____________
4. Вiнчестер, фiрма, виробник, тип та розмiр пам’ятi
(Гбайт): ________
_____________________________________________________
5. Наявнiсть принтера (тип, назва): _____________________
6. Наявнiсть сканера (тип, назва): ______________________
7. Наявнiсть мультимедiйних засобiв: (колонки, стереогарнi
тура тощо) ___________________________________________
8. Системне програмне забезпечення (встановлена операцiй
на система, наявнiсть лiцензiї): ____________________________
_____________________________________________________
9. Базове програмне забезпечення (встановлений офiсний па
кет програм, версiя, наявнiсть лiцензiї): _____________________
_____________________________________________________
10. Наявнiсть iнших периферiйних пристроїв (назва, тип, ха
рактеристики) ___________________________________________
_____________________________________________________
Іншi вiдомостi
1. Наявнiсть програмного забезпечення (назва, версiя, наявнiсть
лiцензiї, опис) ___________________________________________
_____________________________________________________
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Роздiл 3. Перелiк педагогiчних програмних засобiв (ППЗ)
№ з/п

Назва

Клас

Предмет

Основнi таблицi, стенди, плакати кабiнету iнформатики
1

Плакат «Нацiональна символiка»

2

Стенд «Вивчаємо тему»
Комплект стендiв з iнформатики для 1011 класiв

1

Стенд «Безпечна робота: як правильно?»

2

Стенд «Застосування комп’ютерiв»

3

Стенд «Правила роботи учнiв у комп’ютерному класi»

4

Стенд «Клавiатура»

5

Стенд «Системний блок»

6

Стенд «Історiя розвитку обчислювальної технiки»

7

Стенд «Інформацiя. Інформацiйнi процеси»

8

Стенд «Структура iнформацiйної системи»

9

Стенд «Операцiйна система»

10

Стенд «Опрацювання текстових документiв»

11

Стенд «Електроннi таблицi»

12

Стенд «Бази даних»

13

Стенд «Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет»

14

Стенд «Основи алгоритмiзацiї»

15

Стенд «Основнi поняття мови програмування»
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Назва

РОЗДIЛ VІІІ
ПОЗАШТАТНI СИТУАЦIЇ
Принципи надання першої долiкарської допомоги
Перша допомога — це сукупнiсть простих, доцiльних дiй, спря
мованих на збереження здоров’я i життя потерпiлого. Поперше:
якщо є потреба i можливiсть, необхiдно винести потерпiлого з мiсця
подiї. Подруге: оглянути ушкодженi дiлянки тiла, оцiнити стан по
терпiлого, зупинити кровотечу й обробити цi дiлянки. Потiм не
обхiдно iммобiлiзувати i запобiгти травматичному шоковi.
Пiд час надання першої долiкарської допомоги треба керуватися
такими принципами:
1) правильнiсть i доцiльнiсть;
2) швидкiсть;
3) продуманiсть, рiшучiсть, спокiй.
Надання першої допомоги у разi нещасних випадкiв
1. З пораненого необхiдно зняти чи розiрвати одяг, щоб виявити
рану, витерти кров навколо рани i краї її змастити йодом, а пiсля —
накласти ватний тампон i забинтувати. Сильний крововилив зупи
нити за допомогою джгута. Або користуватися ремiнцем, хусткою
чи косинкою. Джгут накладається влiтку на 2 години, узимку — на
1 годину.
2. При ударi слiд застосувати лiд, холоднi компреси, стягу
вальнi пов’язки.
3. При розтягненнi м’язiв кладуть холоднi компреси в область
суглоба.
4. При вивиху руки в лiктьовому суглобi необхiдно прибинтува
ти руку до тулуба, не мiняючи того кута, який виник у суглобi в ре
зультатi вивиху. Вправляти вивих без лiкаря не можна.
5. Основне завдання долiкарської допомоги при переломах —
створити спокiй потерпiлому, для чого необхiдно накласти шину
з дощок, прутiв, картону тощо. Якщо перелом вiдкритий, спочатку
накладають стерильну пов’язку на рану, а пiсля уже бинтують
шину. Шину слiд покрити товстим шаром вати чи матерiї, а пiсля
перебинтувати.
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Втрата свiдомостi (ВС) — це стан, коли потерпiлий не реагує нi
на що, нерухомий, не вiдповiдає на запитання.
Причини можуть бути рiзнi, але всi вони пов’язанi з ураженням
центру свiдомостi мозку (при травмах, шоцi, нестачi кисню, замер
заннi тощо). Ознаки ВС виявляються у широкому спектрi сим
птомiв, починаючи вiд шоку, непритомностi, закiнчуючи станом
клiнiчної смертi. При ВС велику небезпеку для життя потерпiлого
становить западання язика i потрапляння блювотних мас у ди
хальнi шляхи, що призводить до їх закупорювання.
Допомога. У першу чергу необхiдно винести потерпiлого з мiсця
подiї, потiм вивiльнити дихальнi шляхи, покласти на бiк. У випад
ку зупинки дихання i серцебиття треба розпочати оживлення ме
тодом штучного дихання i закритого масажу серця. Людину, що
втратила свiдомiсть, не можна поїти. Транспортувати її треба у фiк
сованому станi на боцi. До оживлення входить проведення двох
основних процедур: заходiв щодо вiдновлення дихання (штучне ди
хання) та серцевої дiяльностi (зовнiшнiй масаж серця). Тому, хто
надає долiкарську допомогу, треба розрiзняти життя i смерть. Так,
серцебиття визначається рукою або на слух злiва, нижче соска, а та
кож на шиї, де проходить найбiльша сонна артерiя або ж на вну
трiшнiй сторонi передплiччя. Наявнiсть дихання встановлюється за
рухами грудної клiтки, за зволоженням дзеркала, прикладеного до
носа потерпiлого, за звуженням зiниць за раптового освiтлення очей
або пiсля їх затемнення рукою. Якщо встановлено ознаки життя,
необхiдно негайно розпочати надання допомоги. Але навiть за
вiдсутностi перелiчених ознак до тих пiр, поки немає остаточної
впевненостi у смертi потерпiлого, необхiдно надавати йому допомо
гу в повному обсязi. Смерть складається iз двох фаз: клiнiчної та
бiологiчної. Клiнiчна смерть триває 5–7 хв, але незворотнi явища
в тканинах ще вiдсутнi. У цей перiод, поки ще не сталося тяжких
уражень мозку, серця та легень, органiзм можна оживити. Перши
ми ознаками бiологiчної смертi є: помутнiння рогiвки та її висихан
ня, деформацiя зiниць при здавлюваннi, трупне задубiння, трупнi
синюватi плями.
Штучне дихання (ШД). Найефективнiшим способом ШД є ди
хання «з легень у легенi», яке проводиться «з рота в рот» або «з носа
в нiс». Для цього вiдводять голову потерпiлого максимально назад
i пальцями затискають нiс (або губи). Роблять глибокий вдих, при
тискають свої губи до губ потерпiлого i швидко роблять глибокий
видих йому в рот. Вдування повторюють кiлька разiв, з частотою

192

Шкільний кабінет інформатики

12–20 раз на хв. З гiгiєнiчною метою рекомендується рот потерпiло
го прикрити шматком тонкої тканини. Якщо пошкоджено й облич
чя, проводити ШД з «легень у легенi» — неможливо, треба застосу
вати метод стиснення i розширення грудної клiтки шляхом
складання i притискання рук потерпiлого до грудної клiтки з їх на
ступним розведенням у боки.
Зовнiшнiй масаж серця. Здiйснюється у випадку його зупинки.
При цьому робиться ритмiчне стиснення серця мiж грудиною та
хребтом. На нижню частину грудини кладуть внутрiшньою сторо
ною зап’ястя одну руку, на яку з силою надавлюють з частотою
60 разiв на хвилину покладеною зверху другою рукою. Сила здав
лювання повинна бути такою, щоб грудина змiщувалася в глибину
на 4–5 см, масаж серця доцiльно проводити паралельно зi штучним
диханням, для чого пiсля двох–трьох штучних вдихiв роблять
15 здавлювань грудної клiтки.
За правильного масажа серця пiд час натискання на грудну клiтку
вiдчуватиметься легкий поштовх сонної артерiї i звузяться протягом
кiлькох секунд зiницi, а також порожевiє шкiра обличчя i губи, з’яви
ться самостiйне дихання. Не втрачайте пильностi. Не забувайте про
можливiсть зупинки серця або дихання. Ви тiльки почали надавати
першу допомогу. Будьте готовi до раптового другого нападу. Щоб його
не пропустити, треба стежити з зiницями, кольором шкiри i дихан
ням, регулярно перевiряти частоту i ритмiчнiсть пульсу.
Шок. Причини — сильний бiль, втрата кровi, утворення у по
шкоджених тканинах шкiдливих продуктiв, що призводить до ви
снажування захисних можливостей органiзму, внаслiдок чого вини
кають порушення кровообiгу, дихання, обмiну речовин.
Ознаки — блiдiсть, холодний пiт, розширенi зiницi, короткочас
на втрата свiдомостi, посилене дихання i пульс, зниження АТ. При
важкому шоцi — блювання, спрага, попелястий колiр обличчя, по
синiння губ, мочок вух, кiнчикiв пальцiв, iнколи може спостерiга
тися мимовiльне сечовидiлення.
Допомога. Для запобiгання i розвитку шоку ефективною та
своєчасною є допомога, що надається при будьякому пораненнi.
Якщо шок посилився, необхiдно надати першу допомогу, яка
вiдповiдає пораненню. Потiм потерпiлого закутують у ковдру, кла
дуть у горизонтальне положення з дещо опущеною головою. У разi
спраги, якщо вiдсутнi пошкодження внутрiшнiх органiв, дають
пити воду. Заходами, що перешкоджають виникненню шоку,
є тиша, тепло, зменшення болю, вживання рiдини.
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Непритомнiсть. Причини — раптова недостатнiсть кровонапов
нення мозку пiд впливом нервовоемоцiйного страху, вертикального
прискорення тiла, нестачi свiжого повiтря тощо. Цi фактори сприя
ють рефлекторному розширенню м’язових судин, внаслiдок чого
знекровлюється мозок.
Ознаки — звичайно непритомнiсть настає раптово, але iнколи
перед нею буває блiдiсть, блювання, позиви до блювання, слабкiсть,
позiхання, посилене потовидiлення. У цей перiод пульс прискорю
ється, АТ знижується. Пiд час непритомностi пульс уповiльнюється
до 40–50 ударiв за хвилину.
Допомога. У разi непритомностi треба покласти хворого на спи
ну, трохи пiдняти (на 15–20 см) нижнi кiнцiвки для полiпшення
кровообiгу мозку. Потiм вивiльнюють шию i груди вiд одягу, який
їх здавлює, поплескують по щоках, поливають обличчя, груди хо
лодною водою, дають нюхати нашатирний спирт. Якщо потерпiлий
починає дихати iз хрипiнням або дихання немає, треба думати про
западання язика. У крайньому разi вживають заходи до оживлення.
Струс мозку. Причини — травматичне пошкодження тканин
i дiяльностi мозку внаслiдок падiння на голову, при ударах i забиттi
голови. При цьому можуть виникати дрiбнi крововиливи i набряк
мозкової тканини.
Ознаки — моментальна втрата свiдомостi, яка може бути корот
кочасна або тривати кiлька годин. Можуть спостерiгатися порушен
ня дихання, пульсу, нудота, блювання.
Допомога. Для запобiгання удушенню потерпiлого в несвiдомо
му станi вiд западання язика або блювотних мас його кладуть на бiк
або на спину, при цьому голова має бути повернута на бiк. На голову
кладуть охолоджувальнi компреси, за вiдсутностi або порушеннi ди
хання проводять штучне оживлення. Потерпiлого нi в якому разi не
можна намагатися напоїти! За першої можливостi потерпiлого треба
негайно госпiталiзувати до лiкувального закладу в супроводi особи,
яка вмiє надавати допомогу для оживлення.
Кровотечi. Причини — пошкодження цiлiсностi кровоносних
судин унаслiдок механiчного або патологiчного порушення.
Ознаки — артерiальна кровотеча характеризується яскравочер
воним кольором. Кров б’є фонтаном. За капiлярної кровотечi вона
видiляється краплями. Венозна кров має темночервоне забарвлення.
Допомога. Артерiальну кровотечу зупиняють за допомогою дав
лячої пов’язки. У разi кровотечi з великим припливом кровi — пе
редавлюють артерiю пальцем вище від мiсця поранення, наклада
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ють давлячу пов’язку. Якщо кровотеча стегнової артерiї, то
накладають джгут вище вiд мiсця кровотечi. Пiд джгут кладуть
шар марлi, щоб не пошкодити шкiру i нерви, i вставляють записку
iз зазначеним часом його накладання. Тривалiсть використання
джгута обмежується двома годинами, iнакше омертвiє кiнцiвка.
Якщо протягом цього перiоду немає можливостi забезпечити додат
кову допомогу, то через 1,5–2 години джгут на кiлька хвилин
вiдпускають, кровотечу при цьому зменшують iншими методами
(давлячим тампоном), а потiм знову затягують джгут. За кровотечi
сонної артерiї рану по можливостi здавлюють пальцем, пiсля чого
набивають великою кiлькiстю марлi, тобто роблять тампонування.
Капiлярна кровотеча добре зупиняється давлячою пов’язкою. Для
цього шкiру навколо обробляють розчином йоду, спирту, горiлки, оде
колону. Якщо з рани виступає стороннiй предмет, у мiсцi його локалi
зацiї треба зробити отвiр у пов’язцi, iнакше цей предмет може ще глиб
ше проникнути всередину i викликати ускладнення. Венозну кровотечу
зупинити легше, нiж артерiальну. Для цього досить пiдняти кiнцiвку,
максимально зiгнути її в суглобi, накласти давлячу пов’язку.
Якщо потерпiлий вiдкашлює яскравочервоною спiненою
кров’ю — легенева кровотеча. При цьому дихання утруднене. Хво
рого кладуть у напiвлежаче положення, пiд спину пiдкладають ва
лик, на груди кладуть холодний компрес. Хворому забороняється
говорити i рухатися, необхiдна госпiталiзацiя.
Кровотеча з травного тракту характеризується блюванням тем
ночервоною кров’ю, що зсiлася. Потерпiлому забезпечують напiвлежа
че положення, ноги згинають у колiнах. За значної втрати кровi може
розвинутися шок. Перш за все треба зупинити кровотечу, по можли
востi напоїти чаєм. Потерпiлому надають положення, за якого голова
для нормального її кровозабезпечення має бути дещо нижче вiд тулуба.
Переохолодження. Наступає внаслiдок порушення процесiв тер
морегуляцiї пiд час дiї на органiзм холодового фактора i розладу
функцiй життєво важливих систем органiзму. Цьому сприяє втома,
малорухомiсть.
Ознаки. На початковому етапi потерпiлого морозить, приско
рюється дихання i пульс, пiдвищується артерiальний тиск, потiм
настає переохолодження, рiдшає пульс, дихання, знижується тем
пература тiла. Пiсля припинення дихання серце може ще деякий
час скорочуватися. У результатi зниження температури тiла до
34–32 °С затьмарюється свiдомiсть, припиняється вiльне дихання,
мова стає неусвiдомленою.
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Допомога. Якщо легкий ступiнь переохолодження — розiгрiвають
тiло шляхом розтирання. Дають випити кiлька склянок теплої рiдини.
Якщо середнiй i важкий стани, то енергiйно розтирають тiло
шерстяною тканиною до почервонiння шкiри, дають багато гарячо
го питва, молоко з цукром, 100–150г 40 % спиртуректифiкату.
Якщо потерпiлий слабо дихає, роблять штучне дихання. Пiсля
зiгрiвання потерпiлого i вiдновлення життєвих функцiй створюють
спокiй, закутують у теплий одяг.
Вiдмороження. Виникає тiльки за тривалої дiї холоду, у разi до
тикання тiла до холодного металу на морозi, iз зрiдженим повiтрям
або сухою вуглекислотою, за пiдвищеної вологостi i сильного вiтру,
не дуже низької температури повiтря (ОС). Вiдмороженню сприяє
загальне ослаблення органiзму внаслiдок голодування, втоми або
захворювання. Найчастiше вiдморожуються пальцi рук i нiг, нiс,
вуха, щоки. Розрiзняють 4 ступенi вiдмороження тканин:
1. Почервонiння i набряк.
2. Утворення пухирiв.
3. Утворення струпа.
4. Омертвiння частин тiла.
Допомога. Розтирання i зiгрiвання на мiсцi подiї. Бажано по
мiстити потерпiлого бiля джерела тепла i тут продовжити розтиран
ня. Краще розтирати вiдморожену частину спиртом, горiлкою, оде
колоном, а також рукавицею, хутровим комiром. Не можна
розтирати снiгом. Пiсля порожевiння вiдморожене мiсце витирають
до суха, змочують спиртом, горiлкою або одеколоном. Взуття
з вiдморожених частин тiла треба дуже обережно зняти, якщо це не
вдається зробити, треба розпороти ножем тi частини одягу або взут
тя, якi утруднюють доступ до ушкоджених дiлянок тiла.
Перегрiвання. Настає внаслiдок тривалого перебування на сонцi
без захисного одягу, при фiзичному навантаженнi в нерухомому во
логому повiтрi.
Легкий ступiнь — загальна слабкiсть, нездужання, запаморо
чення, нудота, посилена спрага, шкiра обличчя червона, вкрита по
том, пульс i дихання прискоренi, температура тiла 37,5–38,9 °С.
Середнiй ступiнь — температура тiла 39–40 °С, сильний голов
ний бiль, рiзка м’язова слабкiсть, миготiння в очах, шум у вухах,
бiль у дiлянцi серця, виражене почервонiння шкiри; сильне пото
видiлення, посинiння губ, прискорення пульсу до 120–130 ударiв за
хвилину, часте i поверхневе дихання.
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Тяжкi ступенi перегрiвання тiла квалiфiкуються порiзному:
якщо температура повiтря висока i його вологiсть пiдвищена, гово
рять про тепловий удар. Якщо довго дiяли сонячнi променi — соняч
ний удар. При цьому температура тiла пiднiмається вище нiж 40 °С,
непритомнiсть i втрата свiдомостi, шкiра потерпiлого стає сухою,
у нього починаються судоми, порушується серцева дiяльнiсть, може
спостерiгатися мимовiльне сечовидiлення, припиняється дихання.
Допомога. Треба покласти потерпiлого в тiнь або в прохолодне
мiсце. Обмити його, облити прохолодною водою. На голову, шию,
дiлянки серця покласти холодний компрес, дати прохолодне питво,
пiднести до носа ватку, змочену нашатирним спиртом. Якщо рiзко
порушується серцева дiяльнiсть, зупиняється дихання, треба нала
годити штучне дихання.
Термiчнi опiки. Виникають унаслiдок дiї високої температури
(полум’я, попадання на шкiру гарячої рiдини, розжарених пред
метiв тощо). Ознаки — залежать вiд тяжкостi. Розрiзняють 4 сту
пенi опiкiв:
І — почервонiння шкiри i набряк;
II — пухирi наповненi жовтуватою рiдиною;
III — утворення некрозу шкiри (струпiв);
IV — обвуглювання тканин.
У результатi великих опiкiв виникає шок.
Допомога. Необхiдно швидко винести або вивести потерпiлого iз
зони вогню. Якщо зайнявся одяг, то треба негайно його зняти або на
кинути щось на потерпiлого (покривало, мiшок, тканину), тобто при
пинити доступ повiтря до вогню. Полум’я на одязi можна гасити во
дою, засипати пiском, гасити своїм тiлом (якщо качатися по землi).
При опiках першого ступеня треба промити ураженi дiлянки
шкiри антисептичними засобами, потiм обробити спиртом — рек
тифiкатом. До обпечених дiлянок не можна доторкатися руками, не
можна проколювати пухирi i вiдривати прилиплi до мiсця опiку
шматки одягу, не можна накладати мазi, порошки. Попечену по
верхню накривають чистою марлею. Якщо потерпiлого морозить
треба зiгрiти його: укрити, дати багато питва. Якщо сильний бiль,
то можна дати 100–150мл вина або горiлки. За втрати свiдомостi
в результатi отруєння чадним газом треба дати понюхати нашатир
ного спирту. У випадку зупинки дихання треба зробити ШД.
Хiмiчнi опiки. Виникають унаслiдок дiї на дихальнi шляхи,
шкiри i слизову оболонку концентрованих неорганiчних та органiчних
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кислот, лугiв, фосфору. У разi загорання або вибухiв хiмiчних речо
вин утворюються термохiмiчнi опiки.
Ознаки — за глибиною ураження тканин хiмiчнi опiки подiля
ються на 4 ступенi:
1 — чiтко виражене почервонiння шкiри, легкий набряк, що
супроводиться болем i вiдчуттям опiку;
2 — великий набряк, утворення пухирiв рiзного розмiру i форми;
3 — потемнiння тканин або побiлiння через кiлька хвилин, годин.
Шкiра набрякає, виникає рiзкий бiль;
4 — глибоке змертвiння не лише шкiри, а й пiдшкiрної жирової
клiтковини, м’язiв, зв’язкового апарата суглобiв.
Опiки кислотами дуже глибокi, на мiсцi опiку утворюється су
хий струп. При опiку лугами тканини вологi, тому цi опiки перено
сяться важче, нiж опiки кислотами.
Допомога. Якщо одяг потерпiлого просочився хiмiчною речови
ною, його треба швидко зняти, розрiзати чи розiрвати на мiсцi подiї.
Потiм механiчно видаляють речовини, що потрапили на шкiру, енер
гiйно змивають їх струменем води не менше як 10–15 хв, поки не
зникне специфiчний запах. У разi попадання хiмiчної речовини в ди
хальнi шляхи необхiдно прополоскати горло водним 3 % розчином
борної кислоти, цим же розчином промити очi. Не можна змивати
хiмiчнi сполуки, якi займаються або вибухають у разi дотикання з во
логою. Якщо не вiдомо, яка хiмiчна речовина викликала опiк i немає
нейтралiзуючого засобу, на мiсце опiку необхiдно накласти чисту суху
пов’язку, пiсля чого треба спробувати зняти або зменшити бiль.
Ураження електричним струмом. Причина — робота з технiчними
електричними засобами, пряме дотикання до провiдника або джерела
струму i непряме — за iндукцiєю. Змiнний струм уже пiд напругою
220 В викликає дуже тяжке ураження органiзму, яке посилюється,
якщо мокре взуття i руки. Електричний струм викликає змiни в нер
вовiй системi, її подразнення, паралiч, спазм м’язiв, опiки. Може ста
тися судомний спазм дiафрагми головного дихального м’яза i серця.
Внаслiдок цього вiдбувається зупинка серця i дихання.
Допомога. При пораненнi електричним струмом необхiдно швид
ко знеструмити електролiнiю. Коли неможливо це зробити, то для
звiльнення потерпiлого вiд дiї електроструму необхiдно користувати
ся матерiалом, який знаходиться поблизу — сухою палицею, дош
кою, одягом, гумовими рукавицями. Не можна брати металевi
i мокрi предмети, а також торкатися до дiлянок тiла потерпiлого, яке
не вкрите одягом.
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Коли потерпiлий при пам’ятi, його треба покласти зручно i до
прибуття лiкаря створити спокiй, розстебнути одяг, забезпечити при
плив свiжого повiтря. У разi втрати свiдомостi необхiдно провести до
датковi заходи: скропити водою обличчя, розстебнути i зiгрiти тiло,
дати понюхати нашатирного спирту. За вiдсутностi чи слабкого не
рiвного дихання треба зробити штучне дихання. Штучне дихання не
обхiдно проводити до повного його встановлення чи прибуття лiкаря.
Попадання стороннього тiла в око. Причини — попадання пили
нок, дрiбних комах, рослинних часток тощо. Ознаки — бiль, рiзь,
сльозотеча i почервонiння ока, сильне подразнення.
Допомога. Для видалення стороннього тiла необхiдно вiдтягну
ти або вивернути повiку. Стороннє тiло видаляють кiнчиком чисто
го носовика або тканини.
Отруєння загального характеру. Причина — вживання несвi
жих або заражених хвороботворними бактерiями продуктiв. Захво
рювання, як правило, починається через 2–3 години пiсля вживан
ня заражених продуктiв, iнколи через 20–26 години.
Ознаки: загальна слабiсть. Нудота, блювота (неодноразова), пе
реймоподiбний бiль у животi, блiдiсть, пiдвищення температури
тiла до 38–40 °С, частий слабкий пульс, судоми. Блювання i пронос
зневоднюють органiзм, сприяють втратi солей.
Допомога. Потерпiлому негайно кiлька разiв промивають шлунок
(примушують випити 1,5 2 л води, а потiм викликають блювоту под
разненням кореня язика) до появи чистих промивних вод. Потiм да
ють багато чаю, сокiв, але не їжу. Перш за все необхiдний постiйний
нагляд за хворим, щоб запобiгти зупинцi дихання i кровообiгу.
За гострого отруєння чадним газом потерпiлого необхiдно винести
iз зони зараження. Лiквiдувати все, що утруднює дихання, забезпечи
ти тiлу зручний стан. У разi втрати свiдомостi дати вдихнути нашатир
ного спирту, намочити груди й обличчя холодною водою i розтерти.
Коли дихання не порушено, необхiдно негайно зробити iнгаля
цiю киснем; за зупинки дихання iнгаляцiю киснем вводити разом зi
штучним диханням.
Всi заходи першої допомоги проводити до встановлення нор
мального дихання i кровообiгу.
Гiпоксiя (кисневе голодування). Головною причиною виникнен
ня розладiв дiяльностi органiзму є зниження напруги кисню
у кровi — гiпоксiя. Виникає у всiх випадках, коли зменшується
парцiальний тиск кисню у дихальному середовищi, також пiд час
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запалення легенiв, iнших порушеннях легеневої тканини, редукцiї
гемоглобiну, пiд час отруєння чадним газом. Гостра гiпоксiя може
виникнути в результатi тривалої затримки дихання, пiд час пiрнан
ня, у результатi iнтенсивного фiзичного навантаження.
Ознаки: вираженiсть прояву залежить вiд швидкостi падiння
парцiального тиску кисню в дихальнiй сумiшi. Розрiзняють 4 стадiї:
1. Збiльшення легеневої вентиляцiї, прискорення пульсу, легке
запаморочення. Пiдвищення артерiального тиску.
2. Послаблюється мислення, дихання i пульс частi, стук у скро
нях, запаморочення, iнколи настає перiодичне дихання. (Чейн
Стокса)
3. Посинiння шкiрних покривiв, плутанiсть мислення, нудота,
блювота, клiнiчнi судоми, втрата свiдомостi.
4. Втрата свiдомостi, можлива зупинка дихання, пiсля чого сер
це ще деякий час продовжує скорочуватися.
Вiдсутнiсть чiтких ознак кисневого голодування робить його
особливо небезпечним.
Допомога. Максимально швидко забезпечують умови для нор
мального дихання — атмосферним повiтрям, за можливостi дають
вдихати чистий кисень. Якщо гiпоксiя супроводиться втратою
свiдомостi, зупинкою дихання, роблять штучне дихання, непрямий
масаж серця. Пiсля успiшного здiйснення реанiмацiйних заходiв —
створюють спокiй, зiгрiвають потерпiлого.
Отже, описанi причини, ознаки i необхiднi дiї щодо надання
першої допомоги потерпiлим в умовах боротьби за виживання, ми
сподiваємося, вiдiграють свою позитивну роль у складних i екстре
мальних ситуацiях виробничої сфери, а також у побутi. Але треба
завжди пам’ятати, що важливо точно визначити симптоми, прийня
ти правильнi рiшення i, не витрачаючи часу, починати надавати до
помогу, чiтко додержуючись основних принципiв: правильнiсть
i доцiльнiсть, швидкiсть, продуманiсть, рiшучiсть i спокiй.
Як дiяти в позаштатних ситуацiях, що виникають
пiд час роботи на персональному комп’ютерi
1. Пiсля вмикання комп’ютера немає нiяких ознак роботи си
стеми. Що слiд зробити?
У першу чергу необхiдно перевiрити наявнiсть струму в електрич
нiй мережi, правильнiсть приєднання кабелiв живлення до системного
блоку, чи ввiмкнено фiльтр або безперебiйне джерело живлення.
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2. Пiсля вмикання комп’ютера контрольний iндикатор на си
стемному блоцi горить, а сам блок не працює i вiдсутнi будьякi зву
ковi сигнали. Що робити в такiй ситуацiї?
Така ситуацiя виникає тодi, коли розрядився чи не працює аку
мулятор на материнськiй платi або вийшла з ладу мiкросхема «Бiос».
У першу чергу необхiдно вимкнути живлення, вiдкрити кришку си
стемного блоку (якщо вiн не на гарантiї) та перевiрити надiйнiсть
крiплення акумулятора; потiм протестувати акумулятор на наяв
нiсть напруги (звичайним шкiльним вольтметром) i, якщо напруга
є в наявностi, а акумулятор мiцно тримається у своєму гнiздi, то не
обхiдно замiнити мiкросхему «Бiос» у спецiалiзованiй майстернi.
3. Пiсля вмикання комп’ютера контрольний iндикатор на си
стемному блоцi горить, а сам блок не працює i подає переривчастi
звуковi сигнали. Що робити в цьому випадку?
У цiй ситуацiї робота системного блоку зупинена через конфлiкт
з операцiйною пам’яттю. Необхiдно в системному блоцi вилучити
з крiплення плату операцiйної пам’ятi (якщо їх декiлька, то вийма
ють всi), протерти з’єднувальнi контакти розчином спирту i пiсля
висихання поставити плату на мiсце (у випадку, коли плат де
кiлька, бажано помiняти їх мiсцями). Якщо цi дiї не дали бажаного
результату, то треба мiняти мiкросхему.Ще раз нагадую, що пiд час
усiх цих манiпуляцiй живлення комп’ютера повинно бути вимкне
ним.
4. Пiсля вмикання комп’ютера контрольний iндикатор на си
стемному блоцi горить, а сам блок не працює i подає довгий звуко
вий сигнал. Що робити?
Така iнформацiя з боку системного блоку подається тодi, коли
виникли проблеми з вiдеокартою. Слiд виконати такi самi дiї, що
й у випадку з операцiйною пам’яттю, але, зрозумiло, тепер з вiдео
картою. Вартiсть вiдеокарти залежить вiд фiрмивиробника та
об’єму пам’ятi.
5. Пiсля ввiмкнення комп’ютера на екранi монiтора з’явився
напис: «KEYBOARD ERROR». Що робити?
У цьому випадку треба перевiрити з’єднання клавiатури із си
стемним блоком та перезапустити комп’ютер. Якщо напис не зник,
слiд замiнити клавiатуру. При цьому слiд звернути увагу на роз’єм,
який повинен вiдповiдати отвору на системному блоцi.
6. Комп’ютер вмикається, тестує пам’ять, однак операцiйну си
стему не завантажує. Що далi?
У початкiвця така ситуацiя часто виникає через просту причи
ну: у дисковод вставлено дискету. Якщо програмне забезпечення
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в постiйнiй пам’ятi комп’ютера передбачає починати пошук опера
цiйної системи з диска А:, тобто дискети, то буде намагатися знайти
операцiйну систему на вставленiй у гнiздо дисковода дискетi. Але,
звичайно, на дискетi, випадково залишенiй користувачем у попе
редньому сеансi роботи, системи скорiше за все не буде. Програма
проситиме вас вставити системну дискету i натиснути якунебудь
клавiшу. Насправдi потрiбно ж лише виштовхнути дискету iз гнiзда
i натиснути будьяку клавiшу.
Програма, не знайшовши в комп’ютерi диска А:, продовжить
пошук, звернеться до диска С: («вiнчестера») i розпочне звичайне
завантаження операцiйної системи.
Якщо ж причина не настiльки банальна, попробуйте повторити
запуск комп’ютера. Це можна зробити одночасним натисканням
трьох клавiш Ctrl + Alt + Delete або, якщо це не допоможе, — кноп
кою «Reset» на системному блоцi. Не варто вимикати i вмикати
живлення. Якщо ж повторнi спроби не дадуть результату, звертай
теся до фахiвця.
7. Поки ви вiдволiкалися розмовами, екран комп’ютера погас.
Комп’ютер зiпсувався?
Навряд. Скорiше за все спрацювала програма збереження екра
на дисплея (i заодно економiї електроенергiї). Натиснiть якунебудь
клавiшу або ж порухайте мишку.
8. Комп’ютер раптом перестав реагувати на натискання клавiш
i манiпуляцiї з мишкою, тобто «завис».
Як i будьякий технiчний пристрiй, комп’ютер може давати збої
з рiзних причин, програмних чи технiчних. Можна спробувати усуну
ти проблему видаленням з пам’ятi програми, яка привела до збоїв.
Для цього натиснiть одночасно трiйку клавiш Ctrl + Alt + Delete. По
винно з’явитися вiкно з перелiченими всiма програмами, якi заванта
женi в оперативну пам’ять комп’ютера. Серед них будуть незнайомi
вам деякi системнi програми i прикладнi програми, якi ви запускали
на виконання. Якщо є програма з коментарем «Не отвечает», помiтьте
її мишкою i натиснiть мишкою кнопку «Завершить задачу». Почекай
те деякий час, пiдтвердiть команду за потреби. Вилучення з пам’ятi
проблемної програми може вiдновити нормальну роботу системи та
iнших програм. Якщо ж попередня рекомендацiя не допомагає, у вка
заному вiкнi натиснiть кнопку «Завершить работу». Якщо система
зреагує на цю команду, можна буде вибрати команду перезавантажен
ня операцiйної системи. Якщо ж нi, доведеться ще двiчi пiдряд натис
нути вказану трiйку клавiш. Якщо ж i це не допомагає, звернiться до
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вже вiдомої кнопки «Reset» на панелi системного блоку. Всi цi варiан
ти означають одне: примусове перезавантаження операцiйної системи.
Оскiльки робочi файли пiд час переривання сеансу не були закритi,
система перед примусовим перезавантаженням постарається вiднови
ти iнформацiю. На всi питання, якi будуть при цьому вам поставленi,
вiдповiдайте так, як уже пропонується самою системою (iншi варiанти
розрахованi на досвiдченiшого користувача). Досить часто робота ком
п’ютера вiдновиться iз запуском усiх програм, якi перед цим працюва
ли, i вiдновленням вiдсоткiв на 90 робочих файлiв.
9. Пiд час роботи комп’ютер раптово починає перезавантажува
тись. Який вихiд?
Така поведiнка комп’ютера, як правило, свiдчить про те, що пе
ревищена допустима температура вiдеокарти. Вам необхiдно пере
вiрити роботу кулера (вентилятора), у разi необхiдностi очистити
його вiд пилу за допомогою пилососа. Якщо це не допомагає, кулер
необхiдно замiнити.
10. Пiд час роботи комп’ютер раптово вимикається. Вашi дiї?
Така несправнiсть викликана, у першу чергу, перегрiванням
процесора. Знову потрiбно перевiряти роботу кулера, але вже на ма
теринськiй платi. Необхiдно виконати такi самi дiї, як i в поперед
ньому випадку, але слiд пам’ятати, що вартiсть цього кулера
бiльша. Перегрiвання можуть також викликати кабелi живлення,
що випадково потрапили в кулер i заважають його роботi. Їх
необхiдно вилучити й акуратно скласти осторонь вiд кулера. Таку ж
дiю спричиняють з’єднувальнi шлейфи, що можуть заважати про
ходженню повiтря в серединi системного блоку. Їх також необхiдно
спакувати за допомогою гумових кiлець.
11. Пiд час вiдкриття програми на екранi монiтора з’являється
iнформацiя про недостатнiсть мiсця в оперативнiй пам’ятi, а ви не за
вантажували до цього жодної програми i в автозавантаженнi завдання
вiдсутнi. Чим це може бути викликано?
Такi повiдомлення з’являються в тому випадку, коли в опера
тивнiй пам’ятi знаходиться вiрус. Для його знищення використайте
антивiрусну програму. Пiсля знищення вiрусу в оперативнiй
пам’ятi необхiдно перевiрити жорсткi диски та всi iншi носiї ком
п’ютерної iнформацiї.
12. У попередньому сеансi ви пiдготували файл (наприклад, тек
стовий документ), але зараз не можете його знайти.
Досить часто, роблячи записи файла, не звертають увагу на папку,
в яку записують. Бiльшiсть програм настроюються на запис робочих
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файлiв у певну папку, найчастiше у якунебудь папку на зразок «Мои
документы». Тому для уникнення таких проблем надалi треба мати
на увазi, що пiд час запису нового файла задаються три параметри:
iм’я файла, його тип (розширення) та папка, куди файл вкладається.
Якщо ж уже проблема виникла, розв’язувати її треба в такiй по
слiдовностi: а) запустiть програму, за допомогою якої файл створю
вався (наприклад, Microsoft Word). Розкрийте меню Файл i в нижнiй
його частинi пошукайте назву потрiбного файла; б) у разi невдачi по
шукайте потрiбний файл (документ) через команду Документи голов
ного меню. Тут зберiгаються назви до двох десяткiв файлiв (доку
ментiв), з якими працювали в попереднiх сеансах.
13. Вам добре вiдомо, де знаходиться файл, але за спроби
вiдкрити його певною програмою файла «не видно».
Кожна програма налаштована на роботу iз файлами певних типiв.
Наприклад, Microsoft Word працює традицiйно з файлами типу
*.doc. Тому пiд час вiдкривання файла вмикається так званий
фiльтр. А сама програма пропонує шукати документи заданого типу.
Отже, якщо ви хочете, для прикладу, з допомогою Word вiдкрити
файл *.txt або файл *.rtf, описана в запитаннi ситуацiя виникне.
У дiалоговому вiкнi вiдкриття файла звернiть увагу на параметр Тип
файла. Тут вказано буде тип doc. І тому у списку файлiв буде видно
лише файли цього типу. Для вiдкриття файла iншого типу треба вка
зати потрiбний тип або ж вибрати команду Все файлы.
14. Як надiйно зберегти важливу iнформацiю, що знаходиться
у комп’ютерних файлах?
Найпростiший i найнадiйнiший спосiб робити резервнi копiї
файлiв (документiв). Можна робити копiї на iншому жорсткому дис
ку (С:, наприклад). Але це не допоможе в разi виходу iз ладу самого
диска, скажiмо, в разi пошкодження диска вiрусом. Тому краще ро
бити копiї на носiях, не прив’язаних безпосередньо до комп’ютера.
Невеликi файли копiюйте на дискету. Можна скористатись архiва
тором i розширити можливостi дискети. Великi файли чи набори
файлiв великого об’єму можна копiювати на компактдиск (CD);
нинi це вже не дуже дорога процедура. Існують iншi варiанти, на
приклад, копiювання на стример (магнiтна стрiчка).
15. Як уберегтися вiд комп’ютерних вiрусiв?
Найперше потрiбно бути уважним i не користуватися сумнiвни
ми джерелами комп’ютерної iнформацiї. Наприклад, не копiювати
без крайньої потреби дискети, якi випадково потрапили до рук. Не
поспiшайте купувати дешевi компактдиски на ринках, особливо
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iгровi. Дуже часто саме пiдпiльно i не досить професiйно записанi
компактдиски стають джерелом вiрусiв.
Але навiть якщо ви дуже уважнi, антивiрусна програма, бодай
найпростiша, в комп’ютерi не завадить. Варто назвати двi. Поши
ренi в Українi зараз: Доктор ВЕБ та антивiрусний набiр Касперсько
го. Вони можуть не тiльки виявити i знешкодити вiруси, але й ма
ють спецiальнi програми сторожi, якi можуть постiйно перебувати
в оперативнiй пам’ятi комп’ютера (так званi резидентнi програми)
i постiйно контролювати оброблювану iнформацiю на наявнiсть
вiрусiв. Така програма нiколи не дозволить користувачевi вiдкрити
з дискети файл iз вiрусом. Користуючись електронною поштою, не
вiдкривайте повiдомлення, автори яких вам невiдомi. Особливо це
застереження актуальне для вкладених файлiв. Найбiльш агресивнi
вiруси у 2000–2001 роках поширювалися саме електронною по
штою, i їх жертвами ставали занадто довiрливi власники комп’ю
терiв i користувачi електронної пошти.
Якщо ж сталася така прикрiсть: комп’ютер раптом почав робити
чудернацькi речi або вiдмовився працювати взагалi, постарайтесь
швидше звернутися до фахiвцiв. На щастя, у багатьох випадках на
слiдки руйнiвної роботи вiруса можна лiквiдувати.
16. Комп’ютер став працювати повiльнiше.
Виконайте простi профiлактичнi роботи над жорстким диском.
Поперше, виконайте його перевiрку, подруге, — дефрагментацiю.
Цi команди, як правило, є денебудь у головному меню.
17. Бракує пам’ятi на жорсткому диску.
Треба звiльнити диск вiд зайвої iнформацiї. Найперше проглянь
те кошик для смiття Корзина та очистiть його. Потiм треба прогляну
ти i повидаляти всiлякi тимчасовi файли (їх назва починається сим
волами ~$). Це тi файли, якi дозволяють вiдновити iнформацiю в разi
неправильного чи аварiйного вимикання або перезавантаження ком
п’ютера. За правильного завершення роботи програми такi файли
операцiйна система видаляє автоматично. Аварiйне завершення ро
боти комп’ютера залишить на диску принаймнi декiлька таких тим
часових файлiв. З часом їх стає багато. Видалення тимчасових файлiв
у новiших версiях Windows можна виконати й автоматично: помiтьте
у вiкнi програми потрiбний диск, вiдкрийте контекстне меню, в ньо
му команду Свойства i виберiть команду Очистки диска.
Якщо ж цих процедур виявилося мало, доведеться звiльнити
диск вiд якоїсь не першочергової iнформацiї або ж... придбати но
вий, бiльшого обсягу. Хоча треба мати на увазi, що пам’ятi мало
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завжди. Якщо не ставитись економно, то за мiсяцьдва i най
бiльший диск буде заповнений по вiнця.
18. Пiдключення до мережi Інтернет нестабiльне, зв’язок часто
переривається.
Проблема є наслiдком, скорiш за все, поганих телефонних лiнiй.
Слiд мати на увазi, що для добротного зв’язку з Інтернет лiпше мати
телефонний номер вiд цифрової АТС, а ще краще, коли на цiй же
АТС знаходиться Інтернетвузол вашого Інтернетпровайдера.
Хоча частково полiпшити зв’язок з Інтернет може допомогти
правильний вибiр модема або його найстроєння. В обох випадках
потрiбна консультацiя фахiвця.
19. Через електронну пошту надходить велика кiлькiсть реклами.
Вiдвiдуючи Інтернетсайти не поспiшайте приймати всi пропозицiї
про реєстрацiю. Як правило, вам пропонують безплатний доступ до
iнформацiї, але за умови реєстрацiї. Платою за послугу буде перечиту
вання реклами. Вiдмовитися вiд нецiкавого вам розсилання електрон
ної пошти можна, надiславши зворотне повiдомлення зi словами Не
подписываюсь або Удалить. Можуть бути iншi способи вiдмови.
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