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Кабінет Міністрів України 
Про усунення перешкод  
для інформатизації освітніх закладів 

 
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) 

звертається до Кабінету Міністрів України з питанням про необхідність: 
- актуалізації Державних санітарних правил та норм «Влаштування і 

обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим 
праці учнів на персональних комп'ютерах»I ДСанПіН 5.5.6.MM9-98. та 

 - інформування керівників шкіл та осібI які приймають рішення про 
побудову та розвиток внутрішкільних мережI про існування Державних 
санітарних правил і норм захисту населення від впливу електромагнітних 
випромінюваньI ДНАОП M.M3-3.3M-96.  

Повністю поділяємо позицію держави про необхідність 
якнайповнішого захисту здоров’я школярів та студентів. Однак вимушені 
констатуватиI що ДСанПіН 5.5.6.MM9-98 містить низку застарілих положеньI 
котрі не відповідають сучасним реаліям і гальмують застосування ІКТ в 
освітній сферіI зокрема:  

- за основу розрахунків при організації режиму праці учнів на 
персональних комп’ютерах використовуються параметри моніторів з 
електронно-променевими трубкамиI які практично не використовуються з 
кінця минулого сторіччя; 

- є рекомендація про роздільне використання монітору та клавіатуриI 
що суперечить світовим тенденціям про персоналізацію освітнього 
середовища та впровадження в навчальний процес ноутбуків та нетбуків. 

В цілому позитивно оцінюючи ДНАОП M.M3-3.3M-96I вважаємо що 
керівники шкіл та особиI які приймають рішення про побудову та розвиток 
внутрішкільних мережI є недостатньо інформованими про існування та 
можливість застосування цих норм і правил в школахI що стримує 
інформатизацію шкіл на основі сучасних мобільних бездротових технологій. 
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Вик.: Губенко КсеніяI O36 4869  O 

Враховуючи вищезазначенеI просимо Кабінет Міністрів України 
доручити Міністерству освіти та науки України та Міністерству охорони 
здоров’я України:  

1) Переглянути та актуалізувати ДСанПіН 5.5.6.MM9-98I 
O) Поширити серед керівників освітніх закладівI насамперед 

директорів загальноосвітніх та початкових шкіл інформацію щодо 
можливості застосування ДНАОП M.M3-3.3M-96 при проектуванніI 
побудові та розвитку внутрішкільних мереж. 

 
 
Генеральний директор      Юрій Пероганич 


