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Положення
про спеціалізовану комп’ютерну лабораторію  

в Комунальному закладі «Дніпропетровський фаховий мистецько-
художній коледж культури» Дніпропетровської обласної ради»

1. Загальні положення

1.1. Спеціалізована комп’ютерна лабораторія є структурною одиницею 
КЗ «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР» 
та забезпечує виконання покладених на неї основних завдань.

1.2. Спеціалізована комп’ютерна лабораторія у своїй роботі 
підпорядковується, є підзвітна та підконтрольна директору коледжу.

1.3. Спеціалізована комп’ютерна лабораторія здійснює свою діяльність 
виходячи з загальних задач, визначених її призначенням та потребами 
освітнього процесу коледжу.

1.4. У своїй діяльності спеціалізована комп’ютерна лабораторія керується 
Законом України «Про освіту», Законом України «Про фахову передвищу 
освіту» та нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 
рішеннями педагогічної та методичної ради коледжу, організаційно- 
розпорядчими документами адміністрації коледжу.

2. М ета і завдання

2.1. Основною метою спеціалізованої комп’ютерної лабораторії є 
забезпечення реалізації потенціалу коледжу у сфері надання освітніх послуг 
здобувачам освіти усіх форм навчання з використанням обчислювальної 
техніки.

2.2. Основними завданнями спеціалізованої комп’ютерної лабораторії є:
2.2.1. Організаційне забезпечення процесу навчання здобувачів освіти на 

персональних комп’ютерах за освітніми програмами у спеціалізованій 
комп’ютерній лабораторії відповідно до розкладу та програмного супроводу 
засобів обчислювальної техніки.

2.2.2. Організація технічного супроводу засобів обчислювальної техніки, 
що знаходяться у спеціалізованій комп’ютерній лабораторії;

2.2.3. Технічне та програмне забезпечення освітнього процесу у 
спеціалізованій комп’ютерній лабораторії коледжу.



2.2.4. Діагностика несправностей, ремонт, профілактика та технічне 
обслуговування комп’ютерного, мультимедійного, копіювального та 
телекомунікаційного обладнання спеціалізованої комп’ютерної лабораторії 
здійснюється самотужки або із залученням сервісних організацій.

2.2.5. Ведення та облік матеріальної бази комп’ютерів, оргтехніки, 
мережевого обладнання та програмного забезпечення спеціалізованої 
комп’ютерної лабораторії.

2.2.6. Організація противірусного захисту та захисту від атак на 
інформаційні ресурси користувачів спеціалізованої комп’ютерної лабораторії.

2.2.7. Технічне та інформаційне забезпечення комп’ютерною та 
мультимедійною технікою у спеціалізованій комп’ютерній лабораторії та за її 
межами (робота конференцій, виставок та інших подібних заходів).

2.2.8. Надання практичної допомоги педагогічним працівникам у 
питаннях використання засобів обчислювальної техніки та програмного 
забезпечення.

2.2.9. Розробка та аналіз застосування рекомендацій щодо використання 
ресурсів обчислювальної та телекомунікаційної техніки у освітньому процесі 
спеціалізованої комп’ютерної лабораторії.

2.2.10. Формування бази комплектуючих та витратних матеріалів 
комп’ютерного, мультимедійного, копіювального обладнання для організації 
безперервної діяльності інформаційного простору спеціалізованої 
комп’ютерної лабораторії.

^  • • • и  «  • о  ^  •••. Організація роботи в спеціалізованій комп’ютерній лабораторії

3.1. Загальні положення:
3.1.1. До занять у спеціалізованій комп’ютерній лабораторії 

допускаються здобувачі освіти, які пройшли інструктаж з техніки безпеки та 
ознайомлені з правилами користування.

3.1.2. Навчальні заняття здобувачів освіти проводяться за розкладом на 
поточний семестр у присутності викладача.

3.1.3. Вхід та вихід здобувачів освіти у спеціалізованій комп’ютерній 
лабораторії здійснюється за дозволом викладача, який веде заняття.

3.1.4. Здобувачі освіти перебувають у спеціалізованій комп’ютерній 
лабораторії протягом навчальних занять. У разі потреби здобувач освіти може 
тимчасово покинути спеціалізовану комп’ютерну лабораторію із дозволу 
викладача.

3.1.5. Під час групових навчальних занять збереження обладнання, 
програмного забезпечення, налаштувань персональних комп’ютерів та порядок 
на робочих місцях контролюється викладачем, який проводить заняття.

3.1.6. Включення та вимкнення комп’ютерів у спеціалізованій 
комп’ютерній лабораторії провадиться під контролем викладача, який 
проводить навчальне заняття.

3.2. Права та обов’язки користувачів спеціалізованої комп’ютерної 
лабораторії. Користувач (викладач, здобувач освіти) зобов’язаний:
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3.2.1. Пройти інструктаж з техніки безпеки та правил роботи у 
спеціалізованій комп’ютерній лабораторії перед першим сеансом роботи. 
Інструктаж з викладачами проводить інженер з охорони праці. Інструктаж з 
здобувачами освіти -  викладач.

3.2.2. Дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці.
3.2.3. Дотримуватись правил роботи в спеціалізованій комп’ютерній 

лабораторії.
3.2.4. Дотримуватись чистоти та порядку на робочому місці.
3.2.5. Залишати верхній одяг та сумки у гардеробі або спеціально 

відведеному місці.
3.2.6. Вимикати мобільні телефони від гучного зв’язку під час роботи у 

спеціалізованій комп’ютерній лабораторії.
3.2.7. Входити та виходити з спеціалізованої комп’ютерної лабораторії 

лише за дозволом викладача.
3.2.8. Звернутися при появі програмних помилок або збоїв обладнання до 

викладача спеціалізованої комп’ютерної лабораторії та не робити самостійних 
дій для усунення несправностей.

3.2.9. Дбайливо ставитися до техніки, меблів, додаткових пристроїв 
спеціалізованої комп’ютерної лабораторії.

3.2.10. Зберігати інформацію локально на жорсткому диску комп’ютера 
лише у вказаній папці або в папці на робочому столі для копіювання на свої 
носії з вказаного комп’ютера.

3.2.11. Після закінчення занять, у разі потреби, відновити початкові 
установки програмного забезпечення та навести порядок на робочому столі.

3.3. Користувач має право:
3.3.1. Використовувати програмне забезпечення, встановлене на 

комп’ютері для освітнього процесу.
3.3.2. Користуватися інформаційними ресурсами до яких відкритий 

доступ у спеціалізованій комп’ютерній лабораторії.
3.3.3. Використовувати інтернет для пошуку необхідних ресурсів та 

інформації для освітньої діяльності у рамках навчальних занять.
3.3.4. Вживати заходів щодо збереження індивідуальних даних (файлів) 

на власних носіях за допомогою спеціально відведеного комп’ютера.
3.4. Користувачам спеціалізованої комп’ютерної лабораторії заборонено:
3.4.1. Перебувати в спеціалізованій комп’ютерній лабораторії у 

верхньому одязі та головних уборах.
3.4.2. Розміщувати одяг та сумки на робочих місцях.
3.4.3. Перебувати в спеціалізованій комп’ютерній лабораторії з їжею та 

напоями.
3.4.4. Класти книги, зошити тощо на клавіатуру.
3.4.5. Ударяти по клавіатурі, натискати безцільно на кнопки.
3.4.6. Розташовуватися збоку або ззаду від увімкненого монітора.
3.4.7. Вносити зміни до апаратної конфігурації комп’ютера (перенесення 

клавіатури та миші з одного комп’ютера на інший, перемикання моніторів 
тощо).
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3.4.8. Приєднувати або від’єднувати кабелі, торкатися роз’ємів, дротів і 
розеток, перемикати шнури живлення.

3.4.9. Пересувати комп’ютери.
3.4.10. Відкривати системний блок.
3.4.11. Намагатися самостійно усувати несправності у роботі апаратури.
3.4.12. Перекривати вентиляційні отвори на системному блоці.
3.4.13. Видаляти чи переміщати чужі файли.
3.4.14. Встановлювати та запускати комп’ютерні ігри.
3.4.15. Використовувати інтернет-ресурси не навчального призначення.
3.4.16. Самостійно включати, вимикати чи перезавантажувати 

комп’ютери у спеціалізованій комп’ютерній лабораторії.
3.4.17. Створювати та розповсюджувати шкідливі програми та матеріали.
3.5. Відповідальність користувачів:
3.5.1 У разі псування або виходу з ладу обладнання спеціалізованої 

комп’ютерної лабораторії з вини користувача ремонт та/або заміна обладнання 
здійснюється за рахунок користувача.

3.5.2 У разі умисного завдання шкоди та зриву освітнього процесу 
користувач позбавляється права користування спеціалізованою комп’ютерною 
лабораторією, згідно з рішенням адміністрації коледжу та карається 
адміністративним стягненням.

3.5.3 Здобувані освіти несуть відповідальність за створення та 
розповсюдження шкідливих програм і матеріалів відповідно до чинного 
законодавства України.

3.6. Правила поведінки користувачів у локальній мережі спеціалізованої 
комп’ютерної лабораторії та мережі Інтернет:

3.6.1. Користувачі під час роботи в мережі зобов’язані дотримуватися 
встановлених правил і вимог викладачів.

3.6.2. Користувачі мають бути коректними стосовно іншим учасникам 
мережі.

3.6.3 Користувачам забороняється висловлювати свою думку про 
матеріали та учасників мережі у формах, що суперечать етичним нормам.

3.6.4. Користувачам забороняється створювати та розповсюджувати по 
мережі матеріали, що несуть аморальний та протизаконний характер.

4. Прикінцеві положення

4.1. Всі зміни та доповнення до положення вносяться наказом директора 
коледжу про внесення змін та доповнень або про затвердження нової редакції 
положення.

4.2. При затвердженні нової редакції попереднє положення втрачає 
чинність.

Розглянуто і схвалено 
на засіданні педагогічної ради 

Протокол № 
від «3 7  » (2К 2 0 ^ р .
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