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07.10.2014____   № _580_                                       на  № _________ від ___________ 

Начальникам управлінь (відділів) 
освіти (освіти і науки; освіти, 
молоді та спорту) міських рад, 
міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, 

Про використання Інструктивно-
методичних матеріалів з питань 
створення безпечних умов 
для роботи у кабінетах інформатики 
та інформаційно-комунікаційних 
технологій загальноосвітніх 
навчальних закладів

Відповідно  до  Законів  України  «Про  освіту»  та  «Про  охорону  праці»
державна політика щодо охорони праці й безпеки життєдіяльності  учасників
навчально-виховного  процесу  загальноосвітнього  навчального  закладу
базується  на  принципі  пріоритетності  збереження  життя  та  здоров’я  учнів,
повної відповідальності керівника навчального закладу за створення належних,
безпечних, нешкідливих умов навчання, праці, запобігання нещасних випадків і
професійних захворювань.

Запорукою збереження здоров’я й життя учасників навчально-виховного
процесу  під  час  роботи  в  кабінеті  інформатики  та  інформаційно-
комунікаційних технологій  (далі  –  КІІКТ)  навчального  закладу  є  абсолютне
дотримання  вимог  безпеки  життєдіяльності  у  відповідності  до  нормативно-
правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності,  що
регламентують особливості роботи в КІІКТ, зокрема це:

− Державні  санітарні  правила  та  норми  «Влаштування  і  обладнання
кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на
персональних комп'ютерах  ДСанПіН  5.5.6.009-98»,  затверджені  постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 № 9;

− «Положення  про  організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників
навчально-виховного  процесу  в  установах  і  навчальних  закладах»,
затверджене  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  01.08.2001  
№  563,  зареєстроване  в  Міністерстві  юстиції  20.11.2001  за  №  969/6160  
(зі змінами);
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− «Державні  санітарні  правила  і  норми  влаштування,  утримання
загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організації  навчально-виховного
процесу  ДСанПіН  5.5.2.008-01»,  затверджені  постановою  Головного
державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63;

− «Положення  про  кабінет  інформатики  та  інформаційно-
комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»,
затверджене  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.05.2004  
№  407,  зареєстроване  в  Міністерстві  юстиції  України  від  14.06.2004  
№ 730/9329;

− «Правила  безпеки  під  час  навчання  в  кабінетах  інформатики
навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затверджені наказом
Держнаглядохоронпраці  України  від  16.03.2004  №  81,  зареєстровані  в
Міністерстві юстиції України від 17.05 2004 № 620/9219;

− «Правила  пожежної  безпеки  для  закладів,  установ  і  організацій
системи освіти України», затверджені спільним наказом Міністерства освіти
України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України
від  30.09.1998  № 348/70,  зареєстровані  у  Міністерстві  юстиції  України  від
17.12.1998 № 800/3240;

− «Правила  безпечної  експлуатації  електроустановок  споживачів»,
затверджені  наказом  Комітету  по  нагляду  за  охороною  праці  України
Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від  09.01.1998  №  4,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 10.02.1998 № 93/2533;

− «Нормативи  наповнюваності  груп  дошкільних  навчальних  закладів
(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів),  груп  продовженого  дня  і  виховних груп  загальноосвітніх
навчальних  закладів  усіх  типів  та  Порядок  поділу  класів  на  групи  при
вивченні  окремих  предметів  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах»,
затверджені  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002  
№  128,  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України  від  06.03.2002  
№ 229/6517;

− «Типове  положення  про  порядок  проведення  навчання  і  перевірки
знань з питань охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26.01.2005 № 15, зареєстроване в Міністерстві  юстиції України
від 15.02.2005 № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05);

− «Положення  про  порядок  проведення  навчання  і  перевірки  знань  з
питань  охорони  праці  в  закладах,  установах,  організаціях,  підприємствах,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затверджене наказом
Держнаглядохоронпраці  України  від  18.04.2006  №  304,  зареєстроване  в
Міністерстві юстиції України від 07.07.2006 № 806/12680;

− «Положення  про  порядок  розслідування  нещасних  випадків,  що
сталися  під  час  навчально-виховного  процесу  в  навчальних  закладах»,
затверджене наказом Міністерства освіти і  науки України від 31.08.2001 №
616, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 28.12.2001 № 1093/6284;

− Наказ  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  від
29.07.2011 № 907 «Про затвердження технічних специфікацій навчального  



комп'ютерного  комплексу  для  кабінету  інформатики,  навчального
комп'ютерного  комплексу  (мобільного)  та  інтерактивного  комплексу
(інтерактивної  дошки,  мультимедійного  проектора)  для  загальноосвітніх
навчальних закладів»;

− Наказ  Міністерства  освіти  і науки  України від  02.12.2004  №  903
«Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»;

− Лист Міністерства освіти і  науки України від 17.07.2013 № 1/9-497
«Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення
безпечних  умов  для  роботи  у  кабінетах  інформатики  та  інформаційно-
комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»;

− Лист Міністерства освіти і  науки України від 16.06.2014 № 1/9-319
«Про  використання  Методичних  матеріалів  щодо  організації  навчання  і
перевірки  знань,  проведення  інструктажів  з  питань  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності».

Під час організації навчально-виховного процесу, виконання завдань та
вправ за комп’ютером структура проведення кожного уроку має бути ретельно
спланована  вчителем  із  урахуванням санітарно-гігієнічних  норм  (наказ
Міністерства  охорони  здоров'я  України від  20.02.2013  №144 «Про
затвердження  Державних  санітарних  норм  та  правил  «Гігієнічні  вимоги  до
улаштування,  утримання і  режиму  спеціальних загальноосвітніх  шкіл  (шкіл-
інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», зареєстровано у Міністерстві
юстиції України від 14.03. 2013 № 410/22942), а саме:

1) при використанні у навчальному процесі технічних засобів навчання
(далі  –  ТЗН)  –  інтерактивні  дошки,  кіно-  та  відеопроектори  тощо)
встановлюється  така  тривалість  їх  застосування:  1-ші  класи  –  15  хв.,  2-4-ті
класи – 15-20 хв., 5-7-мі класи – 20-25 хв., 8-12-ті класи – 25-30 хв. Кількість
уроків із застосуванням ТЗН протягом тижня не повинна бути більшою 3-4 –
для учнів початкових класів, 4-6 – для учнів старших класів;

2) безперервна робота з екраном персонального комп’ютера (далі – ПК)
повинна бути не більшою:

− для учнів 1-х класів – 10 хв.;
− для учнів 2-4-х класів – 15 хв.;
− для учнів 5-7-х класів – 20 хв.;
− для учнів 8-9-х класів – 25 хв.;
− для учнів 10-12-х класів – до 30 хв.

Після  безперервної  роботи  за  ПК  необхідно  проводити  2-3-хвилинні
вправи  для  профілактики  зорової  втоми;  через  20-30  хвилин  роботи  з
використанням ПК – фізичні вправи для профілактики загального стомлення.

Заняття  у  комп’ютерних  гуртках  проводяться  не  частіше  2-х  разів  на
тиждень, тривалість занять для учнів 7-10 років не повинна бути більше 45 хв.,
11-13  років  –  не  більше 60  хв.  Робота  учнів  за  ПК повинна  проводитись  у
індивідуальному режимі.

Загальна тривалість роботи з ПК під час канікул повинна бути обмежена 
45 хвилинами протягом дня.

У  навчально-виховному  процесі  не  дозволяється  використовувати
програмне  забезпечення та комп’ютерно  зорієнтовані  засоби навчання,
створені з порушенням  загально-дидактичних,  психологічних, санітарно-
гігієнічних й ергономічних вимог.



Враховуючи,  що інтенсивне  використання комп’ютерних  засобів  у
навчально-виховному  процесі  може  вплинути  на  здоров’я  учнів,  потрібно
використовувати  різноманітні  засоби  для  захисту  учнів  від негативного
впливу  технічних  і програмних  засобів. Перш за все, це стосується
показників мікроклімату в комп’ютерному класі, освітленості,  яскравості й
контрастності  зображення  на  екрані  монітора,  його  кольору,  іонізуючого
випромінення, рівня  шуму  та  ін. Також  це  стосується  обсягу  навчальної
інформації,  інтенсивності та тривалості  роботи за ПК, складності
навчального предмета, якості та  досконалості  програмних  продуктів,  їхніх
ергономічних,  педагогічних,  психогігієнічних властивостей та рівня
«дружності»  інтерфейсу  користувача,  що  обов’язково  слід  враховувати
вчителю під час організації та планування навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах.

Проректор               І.В. Удовиченко
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