
учасні процеси соціально�еко�
номічних перетворень в Украї�
ні (зокрема перехід до ринко�
вої економіки), залучення ін�
весторів до реалізації права на
забудову найбільш привабли�
вих земельних ділянок терито�
рій населених місць суттєво
ускладнюють дотримання са�
нітарно�гігієнічних норм та ви�
мог щодо безпечного і ком�
фортного проживання насе�
лення, забезпечення санітар�
но�гігієнічних умов навчання
та епідемічного благополуччя
школярів.

2001 року в Україні розпо�
чався поступовий перехід за�
гальноосвітніх навчальних за�
кладів на новий зміст, структу�
ру і 12�річний термін навчання,
який передбачає насамперед
розвантаження учнів протягом
кожного навчального року;
створення умов для зміцнення
здоров'я школярів; оновлення
змісту освіти; перехід на ком�
петентнісний підхід до органі�
зації навчального процесу.

Державна політика країни у
галузі освіти спрямована на
охоплення всіх дітей шести�
річного віку початковою осві�
тою у загальноосвітніх нав�
чальних закладах. Аналіз ста�
ну демографічної ситуації за�
свідчує, що з 2003 року про�
стежується стійка тенденція
до збільшення народжувано�
сті. Якщо ця позитивна тен�
денція збережеться й надалі,
то з 2009 року набір учнів до
першого класу збільшувати�
меться, відповідно зростати�
муть й учнівські контингенти
за всіма віковими групами. 

Водночас існуючий фонд
шкільних будівель та дитячих
садків за останні два десяти�
річчя майже не поновлювався
за рахунок новобудов. Більше
того, частину будівель дитячих
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глушник шуму фірми РЕМАК
(Словенія) TKU 60�35. Як вид�
но з отриманих результатів,
допустимі (згідно з СН 3 3077�
84) максимальні рівні звуку (55
дБА) на прилеглих до житлових
будинків територіях у нічний
час доби від припливних вен�
тиляційних систем підземних
паркінгів (з застосуванням
глушників шуму з боку всмок�
тування) можуть досягатися на
відстанях менше 5 м. 

Результати розрахунків очіку�
ваних еквівалентних рівнів зву�
ку від припливних вентиляцій�
них систем підземних паркінгів
біля вікон найближчих житло�
вих приміщень у нічний час до�
би за допустимих максималь�
них рівнів біля вікон свідчать
про те, що допустимі (згідно з
СН № 3077�84) еквівалентні
рівні звуку у нічний час доби
досягаються при включенні си�
стеми на 1 хвилину щогодини
або на 2 хвилини кожні 2 годи�
ни. Обов'язковим для всіх при�
пливних вентиляційних систем
підземних паркінгів є засто�
сування глушників шуму з боку
всмоктування.
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дошкільних і шкільних закладів
2004 року було передано у ко�
ристування різним організа�
ціям через зменшення кілько�
сті дітей та відсутність належ�
ного фінансування. Таким чи�
ном, створилися умови для
дефіциту місць як у дитячих
дошкільних закладах, так і у
загальноосвітніх навчальних
закладах. Існуюча мате�
ріально�технічна база нав�
чальних закладів (80%) не за�

SANITARY'AND'HYGIENIC ASSESSMENT OF THE BUILDING PRO'
JECTS FOR THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CITY OF KIEV
Pol'ka N.S., Мahnyuk V.M., Burgazlii N.P., 
Mogilny S.N., Gozak S.V.
Analysis of the fulfillment of the state sanitary'and'epidemiological
surveillance for design, building and reconstruction of the 
educational institutions under conditions of the compact building in
the city of Kiev and also educational reformation has been carried
out in the work. The definite proposals for the improvement of the
preventive state sanitary'and'epidemiological surveillance have
elaborated and represented.

Рисунок 1
Схема*карта розміщення школи по вул. Сагайдачного у м. Києві

1 — запроектована добудова школи; 2 — будівля існуючої школи;
3 — будівлі церкви; 4 — існуючий житловий будинок.
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безпечує дотримання вимог
при запровадженні 12�річного
терміну навчання. Набір при�
міщень для учнів 11�12 пара�
лелей класів та дітей 6�річного
віку (ігрові, спальні, їдальні,
кімната психофізіологічного
розвантаження) відсутній.

Як наслідок, більшістю іс�
нуючих ЗНЗ використовують�
ся площі навчальних примі�
щень дошкільних закладів, що,
у свою чергу, призводить до
збільшення експлуатаційного
навантаження на будівлі, а та�
кож до дефіциту фактичної
місткості в існуючих дошкіль�
них закладах.

Нині вирішення проблеми
забезпечення дітей дитячими
дошкільними та загально�
освітніми навчальними закла�
дами відповідної місткості та
належними умовами навчання
можливе за рахунок нового
будівництва.

Тому запобіжний державний
санітарно�епідеміологічний
нагляд є найскладнішим та
найважливішим напрямком
діяльності установ державної
санітарно�епідеміологічної
служби.

Фахівцями ДУ "Інститут гігіє�
ни та медичної екології ім.
О.М. Марзєєва АМН України"
протягом останніх 2�х років
були розглянуті проекти нових
та реконструкції існуючих за�
гальноосвітніх навчальних за�
кладів, які розміщувалися на
окремих ділянках у нових
мікрорайонах або на окремих
ділянках в умовах існуючої
житлової забудови, що скла�
лася у м. Києві.

У даній публікації ми наводи�
мо результати гігієнічної оцін�
ки проектів будівництва 3�х за�
гальноосвітніх навчальних за�
кладів. 

При розгляді проекту роз�
міщення загальноосвітньої
школи у забудові 20�го мі�
крорайону нового житлового
масиву "Вигурівщина�Тро�
єщина" було встановлено,
що школа розміщується на
межі житлового мікрорайону
поряд з дорогою до промзо�
ни і обмежена зі сходу та за�
ходу житловими висотними
будинками на відстані 11�13
м, що негативно вплинуло на
умови дотримання норма�
тивної інсоляції. Таким чи�
ном, приміщення західного
та східного фасадів не забез�
печувалися нормативною ін�

соляцією, яка за санітарними
вимогами СН № 2605�82 [1]
має становити для навчаль�
них закладів та територій,
прилеглих до них, 3 години,
що стало підставою для на�
правлення проекту на до�
опрацювання.

При здійсненні державної са�
нітарно�епідеміологічної екс�
пертизи проекту реставрації
пам'ятки архітектури національ�
ного значення з прибудовою
корпусів школи по вул.Сагай�
дачного у м. Києві (рис. 1) було
встановлено, що прибудова
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Рисунок 2
План*схема розміщення загальноосвітньої школи 

на 36 класів

1 — запроектований актовий зал; 2 — кабінет креслення;
3 — учбовий клас початкової школи.

2 1

3

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

D2-10 a-.qxd  01.06.2010  21:13  Page 29



школи розміщувалась в умовах
щільної забудови міста і межу�
вала на заході на відстані 3�5 м
з існуючою спорудою церкви,
на півночі межувала з приле�
глою житловою забудовою по
вул. Сагайдачного; на сході —
на відстані 19 м з 4�поверховою
прибудовою існуючої споруди
школи; на півдні — впритул з іс�
нуючою спорудою школи.

У добудові було запроекто�
вано у західному крилі май�
стерні (І поверх), класи та кабі�
нети (ІІ поверх); у північній по�
довженій частині споруди —
спорткомплекс з роздягаль�
ними; у східній частині спору�
ди — актовий зал (І поверх),
кабінети кулінарії та шиття з
підсобними приміщеннями,
приміщення викладачів (ІІ по�
верх). Проектом було перед�
бачено влаштування атріуму
над внутрішнім двориком у за�
хідній частині споруди.

За результатами розгляду
зазначеного проекту було за�
пропоновано: для забезпечен�
ня дотримання нормативного
природного освітлення та інсо�
ляції у приміщеннях медичного
блоку, кабінетах та рекреаціях
на всіх поверхах по західному
фасаду східного крила виклю�
чити облаштування атріуму;
для забезпечення дотримання
коефіцієнта природного освіт�
лення у 1,3% у кабінетах ІІ�ІV
поверхів по західному та схід�
ному фасадах зменшити гли�
бину класних приміщень з 9 м
до 8 м зі збереженням норма�
тиву площі на 1 учня (72 м2 при
наповнюваності класів 36 уч�
нів), розширивши при цьому
площу рекреації.
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При проведенні державної
санітарно�епідеміологічної
експертизи проекту будівниц�
тва загальноосвітньої школи
на 36 класів (рис. 2) у цен�
тральній північній частині бу�
дівлі школи було запроектова�
но розташування актового за�
лу з допоміжними приміщен�
нями (по 2 роздягальні для
дівчаток та хлопчиків та кімна�
ту психологічного розванта�
ження). При цьому парапети
актового залу, верхні кути яко�
го затіняють учбовий клас по�
чаткової школи (на сході) та
кабінет креслення (на заході)
на ІІ поверсі, впливають на
умови інсоляції та природного
освітлення цих приміщень. За�
проектовано розміщення при�
міщень медичного блоку на IV
поверсі та спортивного залу
на ІІІ поверсі (другий конструк�
тивний рівень над басейном),
що суперечить санітарному
законодавству. За результата�
ми розгляду проекту для за�
безпечення дотримання нор�
мативного природного освіт�
лення та інсоляції у навчальних
приміщеннях на ІІ поверсі по
західному фасаду східного
крила та східному фасаду за�
хідного крила було запропоно�
вано знизити на рівень І по�
верху розміщення допоміжних
приміщень актового залу та
скоротити набір цих примі�
щень, що надасть можливість
збільшити відстань від пара�
петів актового залу до примі�
щень школи до 20 м, а також
забезпечити нормативну при�
родну освітленість та інсоля�
цію у навчальних приміщен�
нях. Приміщення медичного

блоку (IV поверх) переплано�
вано і розміщено на ІІ поверсі з
урахуванням того, що школа
забезпечена двома ліфтами.
Також виділено окреме примі�
щення медсестри на І поверсі
у холі школи. На ІІІ поверсі за�
проектовано універсальний
спортивний зал та зали занять
на тренажерах з роздягальни�
ми, душовими та вбиральня�
ми. У зв'язку з дефіцитом пло�
щі забудови проектом було
передбачено розміщення
спортзалу на ІІІ поверсі над
басейном. Згідно з розрахун�
ками металева конструкція пе�
рекриття між ІІ і ІІІ поверхом з
розміщенням спортзалу над
чашею (29х9 м) басейну (висо�
та басейну — 6,4 м, розміри
36х15 м) додатково захищена
від корозії та пожежі. Автора�
ми проекту проведені також
додаткові розрахунки концен�
трації парів хлору у приміщен�
ні басейну, які становлять
0,0655 мг/м3 при подачі свіжо�
го повітря у 35% об'єму примі�
щення, або 1200 м3/год, що не
перевищують концентрацію
хлору у повітрі на рівні
0,1 мг/м3 згідно зі СНіП
2.03.11�85 "Защита строи�
тельных конструкций от кор�
розии".

При розгляді проекту будів�
ництва середньої загально�
освітньої школи на 24 класи з
поглибленим вивченням іно�
земних мов у новій, раніше
спроектованій та збудованій
житловій забудові по вул. Ста�
ронаводницькій (рис. 3), вста�
новлено, що основна будівля
школи розміщена на 3�й тера�
сі Старонаводницької балки в
оточенні існуючих будинків. 

Поряд зі школою з південно�
го, північного заходу та сходу
розташовані будівельні май�
данчики, де продовжується
будівництво офісних споруд та
житлових будинків, які можуть
впливати на умови інсоляції
будівлі та майданчиків школи.
Стадіон для школи розміщу�
ється на 2�ій терасі і має спо�
лучення через засклену гале�
рею зі сходами з головною бу�
дівлею школи. По периметру
майданчика школи знаходить�
ся мережа транспортних про�
їздів. Споруда школи у плані
нагадує квадрат, який поділе�
но на два трикутники. У північ�
ному трикутнику розташовані
приміщення школи, а у півден�
ному — зимовий сад. У бага�

Рисунок 3
Вигляд будівлі загальноосвітньої школи 

на 24 класи (за проектом)
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тосвітному атріумі, який є цен�
тральною складовою части�
ною будівлі, окрім горизон�
тальних зв'язків у центрі
об'єму, розташовано актовий
зал, універсальний зал для
фізичних занять, студія хо�
реографії, бібліотека та
комп'ютерний зал. Друга за�
склена складова об'єму спо�
руди школи являє собою скля�
ну напівпіраміду і є суміжною з
південним фасадом школи. У
заскленій частині запроекто�
вано зимовий сад на трьох те�
расах, на яких будуть облаш�
товані майданчики для відпо�
чинку та рухливих ігор дітей.

Ванни двох басейнів, які
розміщені на півдні нижньої
тераси ділянки, освітлювати�
муться природним світлом че�
рез два засклених куполи зи�
мового саду.

ДУ "Інститут гігієни та ме�
дичної екології ім. О.М. Мар�
зєєва АМН України" за ре�
зультатами розгляду були на�
дані такі зауваження: не були
забезпечені вимоги природ�
ної освітленості класів та їх ін�
соляції в основних класних
приміщеннях І�IV поверхів по
південному фасаду, при роз�
міщенні зимового саду
вздовж південного фасаду
школи; не було обґрунтовано
кількість учнів школи з
урахуванням існуючої забудо�
ви та кількості населення, що
мешкає на прилеглій терито�
рії; був відсутній шкільний
спортивний майданчик; май�
данчики для ігор запроекто�
вані закритими, що супере�
чить вимогам ДСанПіН
5.5.2.008�01 [3]; передбачено
експлуатацію терас на даху на
рівні IІ�V поверхів, що також
суперечить санітарним вимо�
гам; не обґрунтовано велику
кількість роздягальних кімнат
для дівчаток та хлопчиків та
цілковита відсутність туалет�
них кімнат при тренажерно�
гімнастичному залі на цоколь�
ному поверсі, що не відпові�
дає вимогам ДСанПіН
5.5.2.008�01; входи до туал�
етів були запроектовані нав�
проти входів до навчальних
приміщень, що не допуска�
ється згідно з ДСанПіН
5.5.2.008�01; площа семи
класних кімнат становила по
28 м2, що потребувало надан�
ня розрахунку кількості учнів,
які навчатимуться у цих кла�
сах; потребувало пояснення

щодо облаштування одного
кабінету математики на всю
школу: згідно з ДСанПіН
5.5.2.008�01 (п. 3.4) опти�
мальна кількість кабінетів з
розрахунку 2�4 на один пред�
мет; облаштування засклено�
го зимового саду та викори�
стання його для прогулянок
не забезпечувало прогулянки
дітей на свіжому повітрі; не
були вирішені питання
облаштування відкритих
спортивних та ігрових май�
данчиків, у тому числі ділянок
для рухливих ігор дітей 1�х
класів з тіньовими навісами;
розташування майданчиків
дослідної ділянки на даху
спорткомплексу суперечило
санітарному законодавству.
Зазначений проект відхилено
і направлено на доопрац�
ювання.

Висновки
Гігієнічна оцінка проектів бу�

дівництва зазначених загаль�
ноосвітніх навчальних закладів
дозволила узагальнити основ�
ні порушення гігієнічних вимог
при їх розміщенні та проекту�
ванні:

недотримання умов інсо�
ляції території та приміщень
навчальних закладів, тобто
погіршення умов середовища
життєдіяльності дітей;

невідповідність складу та
площі зон земельних ділянок
загальноосвітніх шкіл, відсут�
ність відкритих спортивних та
ігрових майданчиків, у тому
числі ділянок для рухливих
ігор дітей, що ставить під сум�
нів забезпечення умов для
гармонійного розвитку дітей,
збереження і зміцнення їхньо�
го здоров'я в умовах освітньо�
го закладу;

невідповідність набору та
площі навчальних приміщень;

використання недоцільних
архітектурно�будівельних тех�
нологій (атріумів, закритих
майданчиків для прогулянок
тощо) в умовах загальноосвіт�
ніх навчальних закладів.

Основною причиною цих по�
рушень, на нашу думку, є здій�
снення проектування та будів�
ництва загальноосвітніх шкіл
архітекторами, які не мають
досвіду з проектування закла�
дів для дітей і підлітків і не во�
лодіють знаннями основних
положень "Державних сані�
тарних правил і норм влашту�
вання, утримання загально�
освітніх навчальних закладів

та організації навчально�ви�
ховного процесу. ДСанПіН
5.5.2008�01" та ДБН В.2.2�3�
97 "Будинки та споруди нав�
чальних закладів".

Пропозиції. Забезпечення
оптимальних умов для життє�
діяльності дітей, збереження і
зміцнення їхнього здоров'я в
умовах освітнього закладу по�
требує 

посилення запобіжного
державного санітарно�епіде�
міологічного нагляду за проек�
туванням та будівництвом за�
гальноосвітніх навчальних за�
кладів;

введення у дію розробле�
них змін до ДБН В.2.2�3�97 у
частині щодо модернізації су�
часної освіти та гігієнічних ви�
мог ДСанПіН 5.5.2.008�01;

розробки нових типових
проектів та здійснення кори�
гування типових проектів нав�
чальних закладів у частині
щодо модернізації сучасної
освіти;

посилення контролю над
проектними організаціями, у
тому числі приватних форм
власності у частині якості роз�
робки проектної документації
на будівництво, реконструк�
цію дитячих та підліткових за�
кладів.
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