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АКТУАЛЬНІСТЬ

проблем вдосконалення освітлення в 

дошкільних та шкільних закладах 
 Освітлення навчальних класів серед факторів внутрішкільного середовища має велике

значення, так як найбільш навантаженим аналізатором, що забезпечує отримання

інформації учнями є зоровий. Експериментальними дослідженнями було показано, що

освітлювальні установки (ОУ) зі світлодіодами в школах можуть позитивно впливати на

зоровий аналізатор учнів, забезпечуючи при навчальних процесах більш високу

працездатність і меншу втомлюваність.

 Новітні медико-біологічні дослідження показали важливу роль впливу на здоров’я

людей, особливо дітей, короткохвильового випромінювання в видимій області спектру,

тому при оцінці проетуванні освітлення необхідно обов’язково враховувати

фотобіологічний вплив світла.

 Впровадження в Україні технічного регламенту про обмеження використання

небезпечних речовин в електротехнічній та електронній продукції в 2018 році забороняє

використання двухцокольних люмінесцентних ламп з галофосфатними люмінофорами

(Т12, Е8), які були в Україні найбільш поширеними для освітлення офісних, громадських,

навчальних, дошкільних і других приміщень. Зараз стоїть актуальна задача заміни цих

ламп в різних сферах, в тім числі для освітлення дошкільних, шкільних та інших

навчальних закладів.



МЕТА РОБОТИ:

 аналіз практики використання
світлодіодних джерел світла для освітлення
дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів з врахуванням результатів
досліджень фотобіологічного впливу світла
на здоров’я дітей

 аналіз чинних в Україні нормативних
документів, що нормують якість освітлення
дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів в Україні в врахуванням
рекомендацій провідних експертів в цій сфері



ПЕРЕВАГИ СВІТЛОДІОДОГО ОСВІТЛЕННЯ
 З точки зору світлової ефективності та тривалості горіння зі
світлодіодами не можуть конкурувати жодні інші джерела світла, що
застосовуються для внутрішнього освітлення.

 На сьогодні досягнута світлова віддача для комерційних зразків
світлодіодних світильників 100-150 лм/Вт.

 Але не тільки енергоефективність та надійність є перевагами
світлодіодного освітлення. Світлодіодні джерела світла мають значно ширші
функціональні можливості для регулювання світлових та колірних
параметрів, не містять в собі небезпечних речовин;

 Порівняльна гігієнічна оцінка впливу умов освітлення люмінесцентними
та світлодіодними лампами на психофізичні та функціональний стан людей,
що виконують значне зорове та розумове навантаження, показала більш
сприятливий вплив на організм світлодіодних джерел світла;

 При світлодіодному освітленні спостерігаються більш високі кількісні і
якісні показники розумової працездатності у учнів початкових класів, а учнів
5-11 класів має місце і значно менша розповсюдженість випадків вираженої
втоми. Більшість учнів оцінювали світлодіодні освітлення як комфортне.



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ ТА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ СТВІЛА

 Згідно з висновками ряду вчених в галузі біології та медицини,
діти з їх несформованим зором, відносяться до групи з підвищеним
зоровим ризиком по відношенню до надлишкового освітлення синім
світлом. Численні біологічні та медичні дані свідчать про те, що
фото токсичні ефекти синьо-голубого світла є кумулятивними і
ведуть до подальшого незворотного падіння зорових функцій.

 Наукові організації і експерти рекомендують уникати
використання джерел світла, що випромінюють холодне біле світло
(світло з великим синім компонентом) у місцях де перебувають діти
(дитячі садки, школи, пологові будинки та інше).

 Максимальна зорова працездатність в приміщеннях досягається
тоді, коли в спектральному складі перевищує доля світла з
довжиною хвиль більше 500 нм, тому використовувати джерела
світла з колірною температурою Тк>3500К недоцільно



ЧИННІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМУВАННЯ 

ОСВІТЛЕННЯ В ДОШКІЛЬНИХ  ТА ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1. ДСТУ EN 12464-1. «Світло та освітлення. Освітлення робочих
місць» Частина 1. Внутрішні робочі місця». Стандарт набрав чинності
в 2017 році.

2. ДБН В.2.5-28:2013 «Природне і штучне освітлення»

3. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів,
(затверджений наказом МОЗ 24.03.2016 № 234),

4. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-
виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 (затверджені Постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №
63),

5. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до
улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів
(затверджені наказом МОЗ 20.02.2013 № 144).



ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ  (ДСТУ EN 12464-1)

Середня освітленість  на базовій поверхніЕm -

UGRL - максимально граничні значення номінальної блискавості (межі

уніфікованого показника блискавості)

Uо - мінімальне значення рівномірності освітленості на базовій поверхні 

для експлуатаційної освітленості,

Ra - мінімальний індекс кольороперадачі 



ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ (ДСТУ EN 12464-1)

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ



ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ (ДБН В.2.5-28:2018 )

Приміщення Освітленість 

робочих 

поверхонь, 

лк

UGR, не 

більше

Коефіцієнт 

пульсації, 

Кп, %, не 

більше

Дошкільні заклади

Роздягальні ясельних груп для дітей від 1-го до 3-х 

років
300 

25 15

Ігрові, їдальні, зали для музичних і фізкультурних 

занять
400

15 10

Спальні 150 25 15

Загальноосвітні навчальні заклади І  III рівня

Класні кімнати, аудиторії, навчальні кабінети, 

лабораторії загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, 

професійно-технічних закладів

400 40 10

Аудиторії, навчальні кабінети, лабораторії у вищих 

навчальних закладах (I-IV рівнів акредитації)

400 40 10

Кабінети інформатики і обчислювальної техніки 500 40 10

Майстерні з обробки металів та деревини 300 40 15



ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

(САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 



ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

(ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА «ГІГІЄНІЧНІ 

ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ, УТРИМАННЯ І РЕЖИМУ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ) 

ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО ТА (АБО) 

РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ, ТА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ 

ЦЕНТРІВ»)



РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Внести зміни до нормативних документів МОЗ,
встановивши вимоги до освітлення згідно з гармонізованим з
європейським національним стандартом ДСТУ EN 12464-1:2016
«Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1.
Внутрішні робочі місця».

2. Обмежити використання джерел світла з корельованою
колірною температурою вище 3500 К.

3. Рекомендувати для освітлення дошкільних та шкільних
навчальних закладів енергоефективні світлодіодні лампи та
світильники з яскравістю світловипромінюючої поверхні не вище
5000 кд/м2 із загальним індексом кольоропередачі Ra ≥ 80 та
коефіцієнтом пульсації світлового потоку не вище 10 %.




