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 Директору спеціалізованої школи № 17 
Подільського р-ну м. Києва 

Г. Ковальовій 
Завідувача кабінетом фізики (315), учите-

ля фізики й астрономії  
М. Білецького 

Учителя фізики Т. Владимирової 
 

Доповідаємо, що в кабінеті фізики (315) нашої школи на теперішній час було виявлено 
такі порушення державних правил і вимог щодо безпеки життєдіяльності: 

№ Опис порушення Посилання на нормативний акт 

1. Кабінет не забезпечуєть-
ся аптечкою. 

1.5. Кабінети фізики та хімії забезпечу-
ються аптечкою та інформацією про місцезна-
ходження і номер телефону найближчого за-
кладу охорони здоров’я, де можуть надати 
кваліфіковану медичну допомогу. 

ПРАВИЛА безпеки під час проведення навча-
льно-виховного процесу в кабінетах (лабора-
торіях) фізики та хімії загальноосвітніх на-
вчальних закладів (наказ Міністерства над-
звичайних ситуацій України 16.07.2012  № 
992) 

2. Лаборантське примі-
щення не забезпечено 
виходом в інше примі-
щення. 

1.3. Лаборантські приміщення кабінетів 
фізики та хімії повинні мати внутрішнє сполу-
чення з кабінетом. Необхідно передбачити 
другий вихід із лаборантської у коридор, на 
сходи, в рекреаційне або інше суміжне примі-
щення. (Правила, розділ II). 

3.  Відсутні штори затемнення. Система 
штор, якою був обладнаний попередній 
кабінет і яка відповідала вимогам Пра-
вил, знищена при перебудові корпусів. 

Усунено коштом батьків 7-В класу у 
2019-2020 навчальному році 

4. Радіатори центрального 
опалення не мають за-
хисних ізоляційних за-
собів. 

3.5. Радіатори і трубопроводи опалюваль-
ної, каналізаційної та водо- провідної систем 
слід обладнувати захисними засобами, які ви-
готовляються з ізоляційних матеріалів. (Пра-
вила, розділ II). 

5. Кабінет не обладнаний 
припливно-витяжною 
вентиляцією. 

4.1. Кабінети фізики та хімії та лабора-
нтська забезпечуються опаленням і приплив-
но-витяжною вентиляцією відповідно до ДСа-
нПіН 5.2.2.008-01 з таким розрахунком, щоб у 
приміщеннях підтримувалися температура у 
межах 17-20°С, вологість — 40-60 %, швид-
кість руху повітря — 0,1 м/с. 

6. Відсутня план-схема 5.3. Приміщення кабінетів фізики та хімії 
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евакуації. необхідно забезпечити планом-схемою еваку-
ації на випадок пожежі та інструкцією щодо 
заходів пожежної безпеки. (Правила, розділ 
II). 

 

7. У кабінеті та лаборант-
ській відсутнє заземлен-
ня. 

1.5. Сучасні технічні засоби навчання, до 
яких належать комп’ютер, мультимедійний 
проектор, проекційний екран та інтерактивна 
дошка, повинні бути заземлені за схемами, які 
розміщені в технічних описах та інструкціях, 
що додаються до пристроїв. (Правила, розділ 
III). 

8. Відсутнє забезпечення 
спецодягом і засобами 
індивідуального захисту. 

2.4. Учителі фізики, хімії, лаборант та уч-
ні забезпечуються спецодягом і засобами ін-
дивідуального захисту (халат, гумові рукавиці, 
захисні окуляри) відповідно до Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціа-
льним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, затвердже-
ного наказом Держгірпромнагляду України 
від 24 березня 2008 року № 53, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 21 травня 
2008 року за № 446/15137. . (Правила, розділ 
IV). 

9. Електрична проводка 
на робочі місця  
учнів захищена тонкостінною пластма-
совою трубою, яка не витримує меха-
нічного навантаження. Частина труб 
вже поламані, дроти оголені до ізоля-
ції.  

В ідеалі цей захист має бути виконаний 
металевими трубами, або трубами з 
діелектричного матеріалу, здатними 
витримати відповідні фізичні наванта-
ження. 

Знайти нормативний акт щодо цього пи-
тання не вдалося. В усіх кабінетах фізики, де 
довелося працювати доповідачам, в тому числі 
у нашому попередньому кабінеті фізики, який 
був демонтований, такий захист здійснювався 
сталевими трубами. 

10. Площа кабінету  
становить (6,8×7,2) 49 м2 проти 84 м2 
за ДСанПіН 5.5.2.008-01. Та 66 м2 згід-
но ДБН В.2.2-3-97 

За наповнюваності класів 30 учнів площа 
кабінету фізики та астрономії 2,8 м2 на одно-
го учня, тобто 84 м2   на 30 учнів та 1 кабі-
нет на кожні 8 класів (предмет вивчають 9 
класів) 

Додаток 2 до 

Державні санітарні правила і норми вла-
штування, утримання загальноосвітніх на-
вчальних закладів та організації навчально-
виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. ЗА-
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ТВЕРДЖЕНО                                Постанова 
Головного державного                               сані-
тарного лікаря України 14.08.2001  N 63; ПО-
ГОДЖЕНО: Лист Міністерства освіти і нау-
ки                                України 05.06.2001 N 
1/12-1459 
І для загальних кабінетів: Площа на одного учня (слу-
хача) не менше: 25 учнів  — 2,2 м2 на кожного учня  

С.15 ДБН В.2.2-3-97 
 

11. Площа лаборантської  
становить (3,0×3,4) 10,2 м2 проти 22,5 
м2 (мінімум 16 м2) за ДСанПіН 
5.5.2.008-01. 

За наповнюваності класів 30 учнів площа 
лаборантські хімії, фізики, біології, астроно-
мії    0,75 м2 на одного учня, тобто 22,5 м2  на 
30 учнів та 16 кв. м на кожне приміщення 

Додаток 2 до ДСанПіН 5.5.2.008-01. 

 

 

12. Відсутнє підведення хо-
лодної води до демон-
страційного столу. 

     4.4 Підведення холодної води передба-
чається до раковин  хімічних лабораторних 
столів та демонстраційних  столів  в  лабора-
торіях хімії, фізики та біології, до зливних 
бачків в санвузлах, до питних фонтанчиків 
(кранів). 

С.28 ДБН В.2.2-3-97 

13. Люмінісцентні лампи  
освітлення кабінету створюють надто 
великий шум через невідповідність 
пускорегулювальних пристроїв. 

     4.26 Люмінесцентні світильники в 
приміщеннях для занять повинні передбачати-
ся з пускорегулювальними пристроями з осо-
бливо  низьким рівнем шуму, регламентова-
ними державними  санітарними  органами для 
навчальних закладів. 

С.34 ДБН В.2.2-3-97 

Наведений перелік не є вичерпним, оскільки вимоги до кабінету містяться в декількох 
різних правовик актах, інструкціях, нормативах. В разі виявлення нових проблем перелік 
буде доповнено. 

 

«     » січня 2019 р. 

 

М. Білецький 

Т. Владимирова 
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