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2. Оснащення кабінету 

2.1 Відповідність комплектації меблів Санітарному регламенту 

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n15 

III. Гігієнічні вимоги до будівель та приміщень 

Навчальні приміщення 

10. Обладнання, устаткування, технічні засоби навчання (далі - ТЗН), 

навчально-методичні матеріали, які використовуються в освітньому процесі, 

повинні бути безпечними для здоров’я дітей. 

11. Залежно від призначення навчальних приміщень використовуються 

різні види навчальних меблів: робочі столи учнів (двомісні та одномісні) та 

стільці зі спинками різних ростових груп, робочі столи учнів регульовані 

(одномісні та двомісні), стільці зі спинками регульовані, столи лабораторні, 

дошки, відкриті та закриті шафи, стелажі, вітрини тощо. Перевага надається 

робочим столам учнів та стільцям, що запобігають порушенню постави в учнів, 

забезпечують мобільні робочі місця та легко трансформуються для роботи у 

групах. У кожному навчальному приміщенні необхідно передбачати 2-3 

розміри відповідно промаркованих меблів з перевагою одного із них, 

відповідно до додатку 2 до цього Санітарного регламенту. 

12. Навчальні меблі повинні бути без гострих кутів, сколів тощо. 

Пошкоджені та зношені меблі підлягають своєчасній заміні. Поверхня 

навчальних меблів має бути стійкою до дії мийних та дезінфекційних засобів. 

Рекомендовано, щоб розміщення робочих столів учнів у навчальних 

приміщеннях було таким, яке забезпечуватиме лівостороннє природне 

освітлення робочих місць. Допускається кругове або інше розміщення робочих 

столів учнів за умови забезпечення достатнього рівня освітленості робочих 

місць учнів. 

У разі розміщення робочих столів учнів рядами необхідно розміщувати 

меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації з дотриманням таких 

відстаней: 

між зовнішньою стіною і першим рядом робочих столів учнів 0,6-0,7 м (в 

будівлях із цегли допускаються 0,5 м); 

між рядами двомісних робочих столів учнів) - не менше 0,6 м; 

між III рядом робочих столів учнів і внутрішньою стіною або шафами, які 

стоять біля стіни, не менше 0,7 м; 

між переднім робочим столом учнів і демонстраційним столом не менше 

0,8 м; 

від передньої стіни з класною дошкою до передніх робочих столів учнів не 

менше 2,4-2,6 м; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n278
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від задніх робочих столів учнів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо 

задня стіна зовнішня - не менше 1,0 м); 

від задніх робочих столів учнів до шаф, які стоять вздовж заднього краю 

стіни - не менше 0,8 м; 

між столом педагогічного працівника і переднім робочим столом учнів - 

не менше 0,5 м; 

найбільша відстань останнього місця від класної дошки - 9 м; 

висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-

0,8 м, 2-4 класів - 0,75-0,8 м, 5-11(12) класів - 0,8-0,9 м. 

Для профілактики порушень постави не менше 2-х разів на рік учнів 

пересаджують на інші ряди, не порушуючи відповідності групи меблів їх 

зросту та з урахуванням гостроти зору і слуху. 

У класних кімнатах поперечної і квадратної конфігурації, в якій меблі 

розміщуються у 4 ряди, повинна бути збільшена відстань від дошки до 

першого ряду робочих столів учнів (не менше 3 м), щоб забезпечити кут 

розглядання до 35 град. Відстань від першого ряду робочих столів учнів до 

зовнішньої стіни повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами робочих столів учнів - 

0,6, від задніх робочих столів учнів до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни 

- 0,9-1,0 м. 

Учні з патологією органу зору (корегованою та/або некорегованою) 

повинні сидіти за першими робочими столами учнів в першому ряду (від 

світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими 

і другими робочими столами учнів крайніх рядів. Учні, які часто хворіють 

простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, розміщуються у 

третьому ряду (біля внутрішньої стіни). 

13. Місця для учнів із особливими освітніми потребами обладнуються 

відповідно до потреб дитини. 

14. Класні (аудиторні) дошки (з використанням крейди) мають бути матові 

та виготовлені з матеріалів, що мають високу адгезію з матеріалами, які 

використовуються для письма, добре очищатися вологою губкою, бути 

зносостійкими, мати лотки для затримання крейдяного пилу, зберігання 

крейди, тримача для креслярського приладдя. 

Колір маркера для маркерної дошки повинен бути контрастним. 

15. При використанні інтерактивної дошки і проекційного екрану 

необхідно забезпечити її рівномірне освітлення та відсутність світлових плям 

підвищеної яскравості. 

 

Висновок: комплектація меблів кабінету спецпредметів будівельних 

професій та металообробной галузі відповідає Санітарному регламенту для 

закладів освіти згідно наказу 25.09.2020  № 2205 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n15 

 

Діапазон Підколінний Група меблів  Клас 
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ростів (без 

взуття), мм 
діапазон  

(без взуття), 

мм 

і колір 

маркування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

800-950 200-250 0 білий + 

           

930-1160 250-280 1 помаранчевий + 

           

1080-1210 280-315 2 фіолетовий + + + 

         

1190-1420 315-355 3 жовтий 

 

+ + + + + 

      

1330-1590 355-405 4 червоний 

   

+ + + + + + + + + 

1460-1765 405-435 5 зелений 

      

+ + + + + + 

1590-1880 435-485 6 блакитний 

         

+ + + 

1740-2070 485+ 7 коричневий 

          

+ + 

 

 

 

                            2.2. Наочні посібники та технічні засоби навчання 

 Комплект апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу  

- комп’ютер вчителя – 1 шт.  

- комп’ютер учня – 3 шт., 

- проектор – 1 шт.,  

- камера – 1 шт.,  

- акустична система – 1 шт.,  

- маркерна дошка – 1 шт. 

 

                                   2.3. Стан природного та штучного освітлення  

Природне та штучне освітлення 

10. Усі навчальні приміщення закладів освіти повинні мати природне 

освітлення, рівні якого мають відповідати вимогам ДБН В.2.5-28:2018 

«Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 03 жовтня 2018 року № 264. Природне освітлення повинно бути 

рівномірним і не створювати блиску. 

Коефіцієнт природного освітлення (далі - КПО) в навчальних 

приміщеннях повинен дорівнювати 2,5 % на робочих місцях 3-го ряду робочих 

столів учнів (1 м від внутрішньої стіни). При двобічному освітленні мінімальне 

значення КПО визначається на другому ряді робочих столів учнів. 
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Рівномірність освітлення на робочому місці (відношення мінімального 

рівня освітлення до максимального) повинна складати не більше 0,3. 

Достатність і рівномірність освітлення можна оцінити за світловим 

коефіцієнтом (СК) (відношення загальної площі вікон до площі підлоги), 

величина якого має становити 1 : 4 - 1 : 5. 

11. Для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріву 

навчальних приміщень вікна повинні бути облаштовані сонцезахисними 

засобами (підйомно-поворотні жалюзі, козирки, ролети тощо), які легко 

очищаються від пилу та миються. 

12. Забороняється розміщувати на підвіконні навчальних приміщень 

рослини, які перешкоджають доступу прямого сонячного світла. 

13. Для забезпечення оптимального природного освітлення навчальних 

приміщень необхідно мити вікна не менше 2-х разів протягом навчального 

року. 

14. У навчальних приміщеннях необхідно передбачити систему загального 

штучного освітлення, що забезпечується штучним освітленням лампами з 

електронною пуско-регулювальною апаратурою зі спектром 

кольоровипромінювання: білий, тепло-білий, природно-білий; світлодіодними 

лампами з кольоровою температурою 3500-4000 К. Індекс кольоропередачі має 

бути не менший за 80 %, коефіцієнт пульсації - не більший за 10 % (в 

майстернях, з пристроями, що обертаються - не більшим за 5 %). В одному 

приміщенні слід використовувати лампи одної колірної температури. 

Для освітлення найбільш віддалених від вікон рядів робочих столів учнів у 

навчальних приміщеннях слід передбачати окреме включення усіх рядів 

електроламп. 

Рівні загального штучного освітлення у приміщеннях закладів загальної 

середньої освіти наведені у додатку 4 до цього Санітарного регламенту. 

15. Лампи, що перегоріли, а також ті, які під час роботи створюють шум, 

миготіння та стробоскопічний ефект, підлягають заміні. Несправні, перегорілі 

люмінесцентні лампи запаковують у захисну промислову гофроупаковку від 

нових ламп та зберігають у спеціальній тарі - герметично закритих металевих 

ємностях, контейнерах у спеціально відведених ізольованих технічних 

приміщеннях, стіни, стеля та підлога яких не межують із навчальними 

приміщеннями. Доступ до такого технічного приміщення повинен мати лише 

спеціально призначений працівник закладу освіти. Вивезення перегорілих 

люмінесцентних ламп здійснюється відповідно до Правил надання послуг з 

поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 не рідше 2-х разів на рік. 

16. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує організацію 

лабораторного контролю рівня освітленості у закладах освіти не рідше двох 

разів на рік (не менше 4 точок у 3-5 приміщеннях), один з яких проводиться в 

листопаді чи грудні. 

Висновок: Стан природного і штучного освітлення відповідає Санітарному 

регламенту для закладів освіти 25.09.2020  № 2205  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n15 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#n308
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF#n9
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Додаток 4  

до Санітарного регламенту для закладів  
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загальної середньої освіти  

(пункт 14 розділу IV) 

 

РІВНІ  

загального штучного освітлення у приміщеннях  

закладів загальної середньої освіти 
 

Приміщення 
Площина (Г-горизонтальна, В-

вертикальна) нормування 

освітленості, висота площини над 

рівнем підлоги 

Штучне 

освітлення 

робочих 

поверхонь, 

лк 

Навчальні приміщення, 

лабораторії 

В - 1,5 на середині дошки 500 

Г - 0,8 на робочих столах і партах 400 

Кабінети технічного 

креслення та малювання 

В - на дошці 500 

Г - 0,8 на робочих столах і партах 500 

Майстерні з обробки металів 

та деревини 

Г - 0,8 на верстаках і робочих столах 300 

Кабінети трудового навчання 

для дівчаток 

Г - 0,8 400 

Спортивні, фізкультурно-

спортивні зали 

Г – підлога 200 

В - на рівні 2,0 м від підлоги з обох 

сторін на поздовжній осі 

приміщення 

75 

Снарядні, інвентарні, 

господарські комори 

Г - 0,8 50 

Криті басейни Г - на поверхня води 150 

Актові зали Г – підлога 200 

Естради актових залів В - 1,5 300 

Кабінети педагогічних 

працівників 

Г - 0,8 300 

Рекреації Г – підлога 150 
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                                 2.4. Стан вимикачів струму, розеток, заземлення  
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2.5. План евакуації людей на випадок пожежі, стихіїного  лиха 

 

    

                      2.6. Забезпечення техніки безпеки. Наявність аптечки  
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