
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

1.  Санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування земельної ділянки та основних 

приміщень. 

Державні санітарні правила та норми визначають гігієнічний стандарт для всіх типів 

загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл I, I-II, I-III ступенів, спеціалізованих шкіл, 

гімназій, ліцеїв тощо), далі за текстом - шкіл, незалежно від типу, форм власності і 

підпорядкування.  

Загальноосвітній навчальний заклад функціонує у відповідності з Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.06.2000 р. N 964, створює необхідні умови для здобуття загальної середньої 

освіти на рівні Державних стандартів і сприяє вихованню морально і фізично здорового 

покоління.  

Влаштування, обладнання приміщень шкіл, що будуються, реконструюються, а також 

діючих, здійснюється у відповідності до вимог ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди 

навчальних закладів".  

Відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладається на засновника 

(власника) та керівника загальноосвітнього навчального закладу. Щоденний контроль за 

виконанням чинних санітарних правил і норм здійснює керівник та медичний персонал 
загальноосвітнього навчального закладу, а також відповідальна особа, призначена наказом 

керівника загальноосвітнього закладу.  

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за виконанням чинних санітарних 

правил та норм здійснюють посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Земельна ділянка.  

Ділянки під забудову шкіл повинні розташовуватися в зонах населеного пункту з 

дотриманням санітарних норм щодо відстані від джерел викидів шкідливих речовин, шуму, 

вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань. Не допускається їх розміщення в 

санітарно-захисних зонах промислових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами 

забруднення довкілля небезпечними факторами. Санітарно-захисні зони слід затверджувати 

згідно з додатком до Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 р. N 173.  

Ширина санітарно-захисної зони між межею шкільної ділянки та гаражами повинна 

бути не меншою 50 м. Розміри санітарно-захисної зони повинні погоджуватися з державною 

санітарно-епідеміологічною службою.  

Відстань від станцій технічного обслуговування (СТО), автозаправних станцій (АЗС) 

до шкільної ділянки визначається за погодженням з органами Держсанепіднагляду, яка не 

може бути меншою ніж 50 м (Зміни N 4-8 до ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень", пп. 7.54, 7.55) та Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів N 173, додаток N 10.  

Будівля загальноосвітнього навчального закладу повинна бути розміщена на відстані 

100-170 м від проїжджої частини дороги. Через територію школи не повинні проходити 

повітряні лінії електропередачі з напругою в 35 кВ і більше (п. 8.23 Зміни N 4-8 до ДБН 360-

92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"). 

Радіус обслуговування від місця проживання до загальноосвітнього навчального 

закладу повинен складати не більше 0,5 км пішохідної доступності. Дозволяється 

розміщення шкіл на відстані транспортної доступності: для учнів шкіл I ступеня - 15 хв. (в 

один бік), для учнів шкіл II і III ступенів - не більше 30 хв. (в один бік). У сільській 

місцевості розміщення шкіл передбачає для учнів I ступеня радіус пішохідної доступності не 

більше 2 км і не більше 15 хв. в один бік - при транспортному забезпеченні учнів.  

Підвезення учнів до навчального закладу у сільській місцевості повинно 

здійснюватись спеціальним транспортом. Максимальний радіус обслуговування учнів шкіл 

II-III ступенів не повинен бути більшим 15 км.  



Транспортним обслуговуванням забезпечуються учні, які проживають на відстані від 

школи понад 3 км, з попередньо визначеними зупинками відповідного транспорту. Відстань 

від місця проживання до місця збору на зупинці не повинна бути більшою 500 м. 

По периметру земельної ділянки закладу слід передбачити захисну зелену смугу 

(дерева, кущі, газон) завширшки не менше 1,5 м, а з боку вулиць не менше 3-х м. Огорожа 

території закладу повинна бути заввишки не менше 1,2 м. При розміщенні шкіл всередині 

житлових кварталів допускається застосування огорожі між ними з зелених насаджень 

заввишки не менше 1 м.  

Площа озеленення земельної ділянки повинна складати 45-50 відсотків загальної 

площі ділянки. Якщо ділянка прилягає безпосередньо до зелених масивів (парків, садів, 

скверів), а також при розміщенні шкіл у сільській місцевості або за умов їх реконструкції, 

площі зелених насаджень допускається скорочувати, але не більше ніж на 30 відсотків. 

Високорослі дерева належить висаджувати на відстані не меншій ніж 10 м від стін з вікнами 

навчальних приміщень, а кущі - не меншій ніж 5 м.  

Розташування та орієнтація основних функціональних приміщень загальноосвітніх 

навчальних закладів повинні забезпечувати безперервну тригодинну тривалість інсоляції на 

день. Нормативна тригодинна інсоляція повинна бути забезпечена на території спортивної 

зони та зони відпочинку, у тому числі спортивних та ігрових майданчиках.  

Забороняється біля школи висаджувати колючі дерева і кущі (біла акація, глід, 

шипшина тощо) і рослини з отруйними ягодами ("вовче лико", "бріонія", "сумах отруйний", 

рицина та інші), вирощувати гриби. 

Земельна ділянка поділяється на такі функціональні зони:  

- навчальна;  

- навчально-виробнича;  

- навчально-дослідна;  

- фізкультурно-спортивна;  

- відпочинку;  

- сільськогосподарська (для шкіл в сільській місцевості);  

- житлова. 

Фізкультурно-спортивну зону слід розміщувати поруч з навчальною, але не з боку 

вікон приміщень для початкових класів.  

Майданчики для ігор з м’ячем та метання спортивних снарядів розміщуються на 

відстані не меншій ніж 25 м, від вікон навчальних та навчально-допоміжних приміщень 

будинків (при наявності огорожі 3 м заввишки і не менше 15 м завдовжки), майданчики для 

інших видів фізкультурних занять - на відстані не меншій ніж 10 м. Спортивні майданчики 

повинні мати тверде покриття. 

Майданчики для учнів 1-4 класів повинні бути обладнані тіньовими навісами, 

ліанами, гірками для спуску, гойдалками, бетонованою стіною для ігор з м’ячем і 

малювання, лавками, доріжками з твердим покриттям для катання на роликових ковзанах та 

велосипедах, плескальним басейном. 

Навчально-дослідна зона повинна бути не більшою 25 відсотків площі земельної 

ділянки. У міських школах вона може бути зменшена за рахунок будівництва на ділянці 

парників, теплиць і оранжерей, органічно пов’язаних з комплексом кабінетів біології та хімії.  

Земельні ділянки сільських шкіл повинні бути розширені за рахунок будівництва 

парників, теплиць, оранжерей, приміщень для зберігання сільськогосподарської техніки, 

садово-городнього інвентарю та ін.  

Основні приміщення.  

Будівля школи повинна забезпечувати оптимальні умови для організації навчально-

виховного процесу, відпочинку, харчування учнів. Будівлю школи на території земельної 

ділянки слід розташовувати так, щоб рівень освітлення та інсоляції навчальних приміщень 

був оптимальним, а взаємозв’язок між ділянкою і будівлею - раціональним. 

У будівлях загальноосвітніх шкіл передбачаються такі функціональні групи 

приміщень: класні кімнати, навчальні кабінети, лабораторії з лаборантськими, кабінети 

трудового навчання та профорієнтації, продовженого дня, фізкультурно-спортивні, 



приміщення харчоблоку, медичні, актовий зал, бібліотека, адміністративні, допоміжні 

приміщення - вестибюль, рекреації, гардероби, санітарні вузли з технічними приміщеннями 

тощо. 

Підлога приміщень загальноосвітніх навчальних закладів повинна бути з деревини 

або лінолеуму на теплій основі, не мати щілин, підлога туалетних та умивальних кімнат 

повинна вистилатися керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою. Забороняється 

використовувати цементні, мармурові або інші подібні матеріали для настилу підлоги усіх 

приміщень.  

Стіни навчальних приміщень повинні бути гладкими та такими, щоб їх прибирання 

було можливе вологим способом. 

Навчальні класи і кабінети мають бути ізольованими від приміщень, які є джерелами 

шуму і запахів (майстерні, спортивні і актові зали, харчоблок тощо). 

Використовувати актовий зал як спортивний не рекомендується. Вхід в спортивний 

зал слід передбачити через роздягальню безпосередньо або через відокремлений коридор. 

Інвентарна для спортивного інвентаря (обладнання) повинна з’єднуватись із спортивним 

залом через двері або відкритий отвір розмірами (2 х 2,2 кв. м). Довжина цього приміщення 

повинна бути не менша 5 м, а підлога на одному рівні з підлогою спортивного залу (без 

порогу). Із інвентарної або спортивного залу слід передбачити додатковий вихід на земельну 

ділянку. Висота спортивних залів площею 162 кв. м повинна бути не меншою 6 м. У 

спортивному залі площею до 288 кв. м допускається одночасне заняття не більше ніж з 

одним класом.  

Виробничі приміщення харчоблоку проектуються із урахуванням розміщення в них 

технологічного устаткування. Кухонні плити, які працюють на твердому паливі, можна 

передбачати тільки в сільських школах з наповнюваністю не більше 80 учнів. Кухні в школах 

повинні бути розраховані на розміщення в них устаткування для приготування їжі із 

сировини, а також - з напівфабрикатів. Площу обіднього залу (без кімнати для роздачі) слід 

приймати із розрахунку на одного учня не менше як 0,75 кв. м в школах до 80 місць і 0,65 кв. 

м - більше 80 місць. Максимальна наповнюваність обідніх залів становить - 350-490 місць, 

при цьому у школах-інтернатах не допускається більше 2-х посадок учнів, у загальноосвітніх 

школах - 3-х. Із виробничих приміщень харчоблоків слід передбачити окремий вихід на 

територію подвір’я. 

Обідні зали слід обладнувати столами на 4-6-10 місць і стільцями або табуретами. 

Столи повинні мати гігієнічне покриття, що легко миється, стійке до дії гарячої води і 

дезинфікуючих засобів. Столи щодня миють гарячою водою з кальцинованою содою та 

милом, а після кожного прийому їжі протирають вологими і чистими ганчірками. 

Умивальники слід передбачати із розрахунку один на 20 місць, електрорушники - один на 40 

місць. Для дітей початкових класів висота столів та стільців повинна відповідати зросту 

дітей. Меблі для них встановлюються окремо від столових меблів для середніх та старших 

класів. 

Вживання їжі слід проводити в один і той же час відповідно до спеціально складеного 

графіку. Перед вживанням їжі діти обов’язково миють руки з милом і сушать їх рушниками 

(паперові, електро).  

Медичні працівники школи (при їх відсутності - особи, які затверджено наказом 

керівника навчального закладу) здійснюють щоденний контроль за якістю продуктів, що 

надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології 

виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним 

виконанням меню.  

У школах із кількістю учнів менше 100, за умови відсутності харчоблоку, 

допускається організація харчування дітей в окремо відведеному приміщенні за узгодженням 

із територіальною санітарно-епідеміологічною станцією. 

2. Організація освітлення і вимоги до зорової роботи учнів.  

Природне освітлення.  

Усі навчальні приміщення загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати 

природне освітлення. Незалежно від розміщення вікон (збоку, зверху) в навчальних 



приміщеннях світло повинно падати на робочі місця зліва. Оптимальний рівень природного 

освітлення забезпечується при верхньому і боковому освітленні приміщень. Забороняється 

облаштовувати навчальні приміщення так, щоб світловий потік був спрямований праворуч, 

спереду від учнів, крім майстерень з обробки металу, де повинен переважати правосторонній 

або прямий світлорозподіл. При загальній площі класної кімнати 64 кв. м і більше 

обов’язково слід передбачити додаткове освітлення через рекреаційні приміщення. Якщо 

глибина приміщення становить більше 6,0-6,5 м, то необхідне двобічне освітлення. 

В умовах світлового поясу України (53 ° північної широти) - найбільш високий рівень 

природного освітлення, і тому максимальну кількість приміщень школи необхідно 

орієнтувати на південний бік горизонту. Для приміщень продовженого дня рекомендується 

східна орієнтація, для занять у першу зміну - західна. Забороняється орієнтувати навчальні 

приміщення на північ (за винятком кабінетів образотворчого мистецтва та креслення, де 

необхідно рівномірне освітлення). 

Для забезпечення оптимального природного освітлення навчальних приміщень 

необхідно мити вікна не менше 2-х разів протягом навчального року.  

Природне освітлення повинно бути рівномірним і не створювати блиску. 

Достатність і рівномірність освітлення можна оцінити за світловим коефіцієнтом (СК) 

(відношення загальної площі вікон до площі підлоги). СК повинен становити 1:4 – 1:5. 

Забороняється розміщення на підвіконні в навчальних приміщеннях високі кімнатні квіти. 

Колір поверхні стелі, стін, меблів повинен бути жовтим, зеленим або бежевим 

(матових пастельних тонів). Стелю, верхні частини стін, віконні рами та двері слід фарбувати 

у білий колір, коефіцієнт відбиття якого 0,8; в кабінетах технічних засобів навчання (ТЗН) 

стіна, яка є фоном до екрану (телевізор, кінопроектор) повинна бути пофарбована в жовтий 

або бежевий колір з коефіцієнтом відбиття 0,6; класна дошка повинна мати матову 

поверхню, пофарбовану в темно-зелений, коричневий колір з коефіцієнтом відбиття 0,1-0,2.  

Всі полімерні матеріали, які використовуються при будівництві та реконструкції 

загальноосвітніх навчальних закладів, а також оздоблення приміщень, настил підлоги, 

повинні мати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. 

Штучне освітлення.  

В Україні із вересня до травня необхідно підвищувати рівень освітлення навчальних 

приміщень за допомогою штучного освітлення.  

Штучне освітлення приміщень шкіл може бути забезпечено люмінесцентними 

лампами та лампами розжарювання з відповідною арматурою, яка повинна давати розсіяне 

світло, бути безпечною та надійною. Рівень штучного освітлення навчальних приміщень 

шкіл при використанні ламп розжарювання 150 лк і 300 лк при лампах люмінесцентних. В 

кабінетах креслення, майстернях рівень штучного освітлення повинен бути відповідно 200-

400 лк, 300-500 лк. У всіх приміщеннях школи слід передбачати систему загального 

освітлення.  

При штучному освітленні навчальних приміщень слід надавати перевагу 

люмінесцентним лампам (ЛТБ та інші), що мають позитивний висновок державної 

санітарно-гігієнічної експертизи. 

При освітленні приміщення люмінесцентними лампами повинно бути передбачено 

додаткове освітлення класної дошки спеціальними лампами із світильниками 

несиметричного світлорозповсюдження; при освітленні лампами розжарювання - додаткові 

лампи. 

3. Повітряно-тепловий режим.  

Чистота повітря в приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів забезпечується:  

- відповідністю кількості дітей до нормованої наповнюваності;  

- регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням дезинфікуючих та 

миючих засобів;  

- використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).  

Класні кімнати та кабінети провітрюють на перервах, а рекреації - під час уроків. 

Співвідношення площі фрамуг і кватирок до площі підлоги навчального приміщення 



повинна бути не менше 1/50. Фрамугами і кватирками слід користуватися протягом всього 

року.  

До початку занять і після їх закінчення необхідно здійснювати наскрізне 

провітрювання навчальних приміщень. Тривалість наскрізного провітрювання визначається 

погодними умовами згідно з таблицею 1.  

Таблиця 1.  

Температура повітря вулиці 

в градусах Цельсія 

Тривалість провітрювання приміщень (хв.) 

на малих перервах 
на великих перервах та між 

змінами 

від +10 до +6 4-10 25-35 

від +5 до 0 3-7 20-30 

від 0 до -5 2-5 15-25 

від -5 до -10 1-3 10-15 

нижче -10 1-1,5 5-10 

  

У теплі дні доцільно проводити заняття при відкритих фрамугах та кватирках. 

У приміщеннях шкіл відносна вологість повітря має бути 40-60%; температура 

повітря в класах і кабінетах 17-20° C, в майстернях по обробці металу і дерева 16-18° C, в 

спортивному залі 15-17 C, в роздягальнях при спортивному залі 19-23° C, в актовому залі 17-

20 C, в бібліотеці 16-18° C, в медичних кабінетах 21-23° C, в рекреаціях 16-18° C, в спальних 

приміщеннях 18-20 ° C; в умивальних 20-23° C; у вестибюлі, гардеробі 16-19° C; в туалетах 

17-21 ° C; в душових не нижче 25 ° C.  

Вентиляція та опалення  
Критеріями нормування повітряного обміну приміщень шкільних будівель слід 

приймати динаміку температури, відносної вологості повітря, рівня його бактеріального 

забруднення, кількості пилу, концентрацію CO2.  

У навчальних приміщеннях необхідно організовувати широку аерацію та повітряний 

обмін через системи вентиляційних каналів. 

У позаурочний час в приміщенні повинна підтримуватись температура не нижче 

15° C.  

Температура опалювального приладу у робочий час повинна бути не вищою 40° C. 

Забороняється використання парових котлів для опалення шкільних будівель.  

Опалювальні прилади (радіатори) в навчальних приміщеннях слід закривати легкою 

дерев’яною або металевою решіткою. Не допускається використання дерев’яно-стружкових 

та дерев’яно-волокнистих плит. 

Водопостачання та каналізація. 
Всі школи повинні забезпечуватися доброякісною питною водою у відповідності із 

ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-

питного водопостачання" N 136/1940 від 15.04.97 р.  

Будівлі шкіл повинні бути обладнані системами господарсько-питного, 

протипожежного і гарячого водопостачання, каналізацією. Водопостачання та каналізація в 

школах повинні бути централізованими. 

Підведення холодної та гарячої води повинно бути забезпечене у: класні кімнати, 

кабінети, майстерні, лабораторії, приміщення для продовженого дня, роздягальні при 

спортивному залі, приміщення для гурткової роботи, харчоблок, до умивальників в туалетах, 

кабіни для гігієни жінок, кімнату для техперсоналу, вчительську, кабінет директора, 

медичний блок, кінопроекційну, фотолабораторію, кабінет військової підготовки, спальні 

корпуси. В їдальнях, буфетах та роздаткових кімнатах необхідно передбачити встановлення 

електрокип’ятильників для нагрівання води (на випадок тимчасового відключення 

централізованого, гарячого водопостачання). Температура гарячої води, яка подається у 

змішувачі, не повинна перевищувати 60 ° C. 

4. Гігієнічні вимоги до шкільного обладнання.  

Обладнання шкільних приміщень повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, 

сприяти забезпеченню педагогічного процесу та проведенню позакласної навчально-



виховної роботи. Навчальні класи і кабінети обладнуються меблями згідно з діючими 

нормативними документами. Меблі слід добирати відповідно до зросту дітей. Заборонено 

використання замість стільців, лав і табуретів.  

Для учнів не допустима поза, при якій відстань від поверхні парти до очей менша 30 

см. Фізіологічною є поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 

145 °  

Для забезпечення учнів меблями, у відповідності з довжиною тіла, необхідно мати 6 

їх розмірів. Різниця між ростовими групами становить - 15 см. У кожному класі (кабінеті) 

слід передбачати 2-3 розміри меблів з перевагою одного із них. Суттєву перевагу в сучасних 

умовах мають трансформуючі меблі. Правильне розміщення дітей за шкільними партами 

(столами) може бути за умови, коли в одному приміщенні навчаються діти з різницею у віці 

не більше як два роки. Допустима кількість меблів по класах і кабінетах середньої школи 

представлена в Табл. 2. Учні з пониженою гостротою зору повинні сидіти за першими 

партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом 

розміщуються за першими і другими партами крайніх рядів. Учні, які часто хворіють 

простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, розміщуються у третьому ряду 

парт (біля внутрішньої стіни).  

Таблиця 2.  

Ростова 

група 

Група меблів і 

колір маркування 

Клас 

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

До 115 1 оранжевий +            

До 130 2 фіолетовий + + +          

130-145 3 жовтий  + + + + +       

146-160 4 червоний    + + + + + + + + + 

161-175 5 зелений       + + + + + + 

175 6 блакитний         + + + + 

 

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

пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів 

їх зросту та з урахуванням гостроти зору і слуху.  

Шкільні меблі розставляються в навчальному приміщенні так, щоб ближче до дошки 

були менші розміри, далі - більші.  

Шкільні меблі повинні бути промаркованими. Маркування наноситься у вигляді лінії 

завширшки 2 см або кола діаметром 2,5 см на обох боках парти, стола, стільця. Меблі 1 

групи позначаються оранжевим, 2 - фіолетовим, 3 - жовтим, 4 - червоним, 5 - зеленим і 6 - 

блакитним кольорами. Окрім кольорового маркування для контролю групи меблів повинно 

бути цифрове маркування у вигляді дробу:  

     2                (група стола, стільця)  

115-130          (довжина тіла дітей),  

яка наноситься на внутрішню поверхню кришки стола. 

У класному журналі в листку здоров’я необхідно вказати необхідний розмір меблів 

для кожного учня.  

Колір фарби для фарбування кришки парт - зелена гама і натурального дерева 

пастельних тонів, фарба повинна бути матовою.  

Класні кімнати для молодших школярів необхідно обладнувати партами. Навчальні 

кабінети для учнів середніх і старших класів повинні забезпечуватись одно-двомісними 

столами і стільцями, кабінети хімії, фізики, біології - спеціальними лабораторними столами 

груп 4, 5, 6. Парти (столи) повинні бути тільки стандартні, погоджені з МОЗ України. 

Розміри столів і стільців в кожному комплекті меблів повинні співпадати за маркуванням. 

Лабораторні столи слід покрити лінолеумом або іншими матеріалами, які миються та 

дозволені МОЗ України. В біологічній лабораторії столи кріпляться до підлоги. Для 

обладнання кабінету креслення використовують спеціальні столи, кут нахилу кришки яких 

дорівнює 30° при виконанні креслення і 60° - при малюванні. 



5. Організація навчально-виховного процесу, харчування та медичного 

обслуговування. 

Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності 

розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість 

навчального року для учнів початкової школи не може бути меншою 175 робочих днів, а в 

загальноосвітніх навчальних закладах II-III ступеня - 190 робочих днів. Структура 

навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами тощо) та тривалість навчального 

тижня визначається загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України. Протягом навчального року для учнів проводяться 

канікули: осінні, зимові і весняні загальним обсягом не менше 30 днів.  

Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів наведено 

в Таблиці 3.  

Таблиця 3.  

Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів 

Класи 
Допустима сумарна кількість годин навчального плану (уроків) 

5-денний навчальний тиждень 6-денний навчальний тиждень 

1 20,0 22,5 

2 22,0 23,0 

3 23,0 24,0 

4 23,0 24,0 

5 28,0 30,0 

6 31,0 32,0 

7 32,0 34,0 

8 33,0 35,0 

9 33,0 36,0 

10-12 33,0 36,0 

 

Введення 5-ти або 6-денного робочого тижня для учнів усіх типів загальноосвітніх 

навчальних закладів здійснюється при додержанні відповідного гранично допустимого 

навантаження та за умови роботи закладу не більше ніж у дві зміни.  

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах 

- 35 хвилин, у других - четвертих - 40 хвилин, у п’ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна 

тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою 

та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.  

Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального 

навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня 

предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, 

образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури. Для 

учнів 5-9-х класів спарені уроки допускаються при проведенні лабораторних і контрольних 

робіт, написанні творів, уроків трудового навчання. У 10-12-х класах допускається 

проведення спарених уроків з основних і профільних дисциплін (предметів).  

Робочий тиждень передбачає для учнів першого класу протягом навчального року 

додатковий розвантажувальний день - четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що 

потребують значного розумового напруження (математика, мови).  

Тривалість перерв між уроками для учнів першого класу повинна бути не меншою 15 

хвилин, для всіх інших класів - 10 хвилин; великої перерви (після 2-го уроку) - 30 хв. Замість 

однієї великої перерви можна після 2-го і 3-го уроків влаштовувати 20-хвилинні перерви. Під 

час перерв необхідно організовувати перебування учнів на відкритому повітрі і харчування.  

 Для профілактики стомлюваності, порушення постави, зору учнів початкових класів 

на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через кожні 15 хвилин уроку 

проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.  

При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід 

враховувати індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги. У 1-му класі домашні 

завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх 



виконання не перевищували у 2-му класі 45 хв.; у 3 класі - 1 години 10 хв.; 4 класі - 1 год. 30 

хв.; у 5-6-му класах - 2,5 години; у 7-9 класах - 3 години; у 10-12 класах - 4 години. У 2-4 

класах домашні завдання не рекомендується задавати на вихідні і святкові дні.  

Початок занять у загальноосвітніх навчальних закладах повинен бути не раніше 8 

години. При двозмінному режимі навчання початок занять у другу зміну організовується не 

пізніше 14 години, закінчення - не пізніше 19-20 год. Учні 1-2 класів, випускних та класів 

компенсуючого навчання навчаються лише у першу зміну. Учні 3-5 класів можуть навчатися 

у першу зміну або у підзміну з початком занять не пізніше 12 години. Починати заняття як в 

першу, так і другу зміну слід в один і той самий час протягом навчального року. 

До 1-го класу приймаються діти, як правило, з 6 років. Прийом дітей здійснюється за 

бажанням (заявою) батьків та медичною довідкою про стан здоров’я дитини встановленого 

зразка. 

Незалежно від місця організації навчання учнів першого класу встановлюються такі 

режими перебування дітей:  

- на час навчання;  

- протягом дня, що передбачає час навчання, перебування в групі продовженого дня. 

При використанні у навчальному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах 

аудіовізуальних технічних засобів навчання (ТЗН) встановлюється така тривалість їх 

застосування (Табл. 4).  

Таблиця 4.  

Тривалість безперервного застосування на уроках різних технічних засобів навчання  

Класи 
Тривалість перегляду (хв.) 

кінофільми телепередачі 

1-2 15-20 15 

3-4 15-20 20 

5-7 20-25 20-25 

8-12 25-30 25-30 

 

Кількість уроків із застосуванням ТЗН протягом тижня не повинна бути більшою 3-4 - 

для учнів початкової школи, 4-6 - для старшокласників.  

При використанні комп’ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять 

безпосередньо з відеодисплейним терміналом і проведення профілактичних заходів повинні 

відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Улаштування і обладнання кабінетів 

комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних 

комп’ютерах". Після занять з відеодисплейними терміналами необхідно проводити 

гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці. 

З метою забезпечення рухового режиму для молодших школярів доцільно у 

навчально-виховний процес включати заняття з хореографії, спортивні ігри тощо. У 

загальноосвітніх навчальних закладах, де організовано навчання учнів перших класів, 

повинні бути обладнані приміщення, у тому числі класна та ігрова кімнати, а також кімната 

для відпочинку як мінімум на паралель класів.  

У групах продовженого дня прогулянка для школярів повинна бути не меншою ніж 

1,5 години протягом дня. Для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, 

необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон). Самопідготовку 

учнів слід розпочинати із 16 години. Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групах 

продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, 

рухливі і спортивні ігри, суспільно корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а по 

завершенні самопідготовки - участь у заходах емоційно-розвиваючого характеру (робота в 

гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності, вікторин тощо). Учні 

зараховуються до групи продовженого дня за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх 

замінюють. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у 

зручний для батьків час.  

Підручники та навчальні посібники учнів першого класу рекомендується зберігати у 

класі.  



При зниженні температури повітря до мінус 20° C при швидкості руху повітря більше 

5 м/с і при підвищенні вологості вище 80% для учнів початкових класів та при t мінус 24° C - 

для учнів 5-12 класів, а також при надзвичайних ситуаціях органи місцевої виконавчої влади 

приймають рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.  

При виникненні інфекційних захворювань навчальні заняття призупиняються 

органами місцевої виконавчої влади за погодженням з територіальними установами 

державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Організація харчування. 

Важливим елементом організації раціонального харчування учнів є правильний 

розподіл об’єму денного споживання їжі між окремими її прийомами. Кількість прийомів їжі 

та її енергетична цінність встановлюється в залежності від віку, стану здоров’я дитини, рівня 

енерговитрат, типу навчального закладу.  

У загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 1-12 класів повинно бути 

організовано одноразове харчування (сніданок). За бажанням батьків учням можуть 

надаватися гарячі обіди. 

При організації харчування учнів слід керуватися вимогами санітарного 

законодавства, які ставляться до організації раціонального харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів та громадського харчування.  

Щоденний контроль за організацією і якістю харчування покладається на засновників 

(власників), керівників навчальних закладів, медичний персонал; нагляд (не рідше 2 разів 

протягом навчального року та за епідпоказаннями) - на установи державної санітарно-

епідеміологічної служби. 

Організація медичного обслуговування. 

Загальноосвітні навчальні заклади повинні бути укомплектовані кваліфікованими 

кадрами середніх медичних працівників, лікарів-педіатрів, психологів. У випадку відсутності 

у штатах медичного працівника керівництво загальноосвітнього навчального закладу укладає 

угоду з районною поліклінікою (дитячою та дорослою) про медичне обслуговування учнів.  

Учні загальноосвітніх навчальних закладів підлягають профілактичним медичним 

оглядам. 

Всі працівники шкіл, в тому числі працівники харчоблоку, повинні проходити 

обов’язкові медичні огляди у відповідності з діючим законодавством та мати особисті 

медичні книжки єдиного зразка. Персонал їдалень повинен бути забезпечений санітарним і 

спеціальним оглядом та необхідними умовами для додержання правил особистої гігієни. До 

санітарного одягу відносяться халати, фартухи, хустки, ковпаки, до спеціального - халати 

темного кольору, рукавички гумові, гумове взуття. Особисті медичні книжки повинні 

зберігатися у медичного працівника або у особи, яка закріплена наказом керівника 

(директора) загальноосвітнього навчального закладу як відповідальна за їх зберігання.  

 Учням з порушеннями у стані здоров’я необхідно створювати умови для 

комплексного оздоровлення.  

У випадках виникнення в загальноосвітньому навчальному закладі інфекційних 

захворювань, а також отруєнь керівник закладу повинен негайно повідомити територіальну 

установу державної санепідслужби для визначення комплексу санітарно-протиепідемічних 

заходів. Керівники загальноосвітнього навчального закладу повинні укладати договори з 

відділами профілактичної дезинфекції щодо проведення дезинфекції, дезинсекції та 

дератизації. 

Періодичні огляди на педикульоз здійснюються медперсоналом із залученням 

вчителів згідно з наказом МОЗ України від 28.03.94 р. N 38 "Про організацію та 

проведення заходів по боротьбі з педикульозом". Всі учні обов’язково оглядаються після 

канікул та у подальшому - за епідпоказаннями, вибірково.  

Результати поглиблених медичних оглядів та проведення комплексу оздоровчих 

заходів в умовах загальноосвітнього навчального закладу повинні розглядатись на 

педагогічних радах двічі на рік. 

6. Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування здорового способу життя. 



Одним із основних аспектів формування здорової особистості дитини шкільного віку 

є гігієнічне навчання і виховання.  

Система гігієнічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл включає наступні 

елементи:  

- знайомство з основними гігієнічними вимогами та формування гігієнічних навичок 

відповідно до шкільної програми та в процесі позакласної роботи;  

- гігієнічне виховання в сім’ї;  

- формування в учнів необхідності розуміння щодо здійснення посильних для них 

заходів по збереженню власного здоров’я;  

- контроль гігієнічних знань, навичок, умінь.  

У гігієнічному вихованні слід виділити такі основні напрями роботи:  

- оздоровче значення рухової активності, фізичної культури та загартовування;  

- раціональний режим дня;  

- гігієна розумової роботи школярів;  

- гігієна трудового навчання;  

- громадська і особиста гігієна;  

- гігієна харчування;  

- попередження інфекційних захворювань та отруєнь;  

- профілактика травматизму;  

- дотримання правил техніки безпеки;  

- статеве виховання;  

- запобігання формуванню шкідливих звичок та формування здорового способу 

життя.  

Гігієнічне виховання учнів проводять вчителі, медичний персонал, батьки. 

Роботу із самообслуговування слід проводити за участю вчителів, класних керівників 

і медичних працівників з урахуванням двох напрямів:  

- попередження забруднення земельної ділянки і навчально-побутових приміщень;  

- очищення земельної ділянки та побутових приміщень від забруднення.  

У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання класів, кабінетів, 

лабораторій:  

- наприкінці кожного дня (учні 5-12 кл.);  

- генеральне прибирання кожного тижня і місяця (учні 9-12 кл.).  

Тривалість самообслуговування для учнів 2-4 класів у загальноосвітньому 

навчальному закладі не повинна перевищувати 1 години на тиждень, а для учнів 5-12 класів - 

2 години на тиждень.  

Усі види прибирання здійснюються лише вологим методом з наступним 

провітрюванням приміщень. У навчальному приміщенні необхідно передбачити місце для 

зберігання прибирального інвентарю, спецодягу та мила. Миття підлоги дозволяється 

школярам з 10 років при обов’язковому використанні швабри.  

Допускається участь учнів (чергові класи) в накриванні обідніх столів (при 

використанні санітарного одягу). Перебування учнів у виробничих приміщеннях харчоблоку 

забороняється.  

Учні не допускаються до виконання робіт, що небезпечні для їх життя та здоров’я, 

створюють загрозу зараження інфекційними хворобами:  

- робота із значним фізичним навантаженням (допустима вага вантажу п. 8.4);  

- робота з електроприладами;  

- миття вікон, очищення даху і проїжджих частин вулиць від снігу, льоду;  

- очищення освітлювальної апаратури, вентобладнання та витяжних шаф;  

- перенесення скла та виробів із нього;  

- прибирання санвузлів, умивальних та кімнат гігієни, медичних та допоміжних 

приміщень, сходів, рекреаційних приміщень, майстерень, спортивних приміщень, актового 

залу, харчоблоку, роздаткової, буфету, обіднього залу. 

Для очищення взуття від бруду перед входом у школу повинні бути встановлені скребачки, 

решітки, які необхідно протягом дня декілька разів очищати.  



Змінне взуття у школярів є одним із ефективних засобів зниження кількості пилу в 

приміщеннях школи. У гардеробі слід передбачити спеціальне місце для зберігання взуття. 

Поточне прибирання навчальних майстерень проводить технічний персонал. Учні 

можуть прибирати пил на своїх робочих місцях за допомогою металевих і волосяних щіток.  

Під час літніх канікул здійснюється поточний ремонт приміщень та обладнання 

загальноосвітнього навчального закладу з наступним генеральним прибиранням, пранням 

штор, в тому числі затемнюючих штор актових залів та кабінетів. Здійснюється ревізія та 

ремонт інженерних мереж. 

 


