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ВСТУП 

 

 

Проблема енергозбереження та енергоефективності сьогодні – одна з 

найактуальніших. Основа розвитку будь-якої держави – її енергетична безпека. 

Ефективне використання енергії дозволить скоротити її витрати, підвищити 

енергетичну безпеку країни. Освітні установи входять у першу, найбільшу 

групу споживачів теплової енергії. Відповідно, підвищення енергоефективності 

в установах освіти, реалізація заходів у сфері енергозбереження – одна з 

гарантій такої безпеки і, як наслідок, найважливіший ресурс прискорення 

економічного зростання. Ми живемо, вчимося, працюємо у будинках, які вже 

не відповідають сучасним стандартам. Добре відомо, що Україна – одна із 

найбільш енерговитратних країн. Застосування сучасних енергозберігаючих 

технологій дозволило б зменшити спалювання палива, а значить, зменшити 

внесок країни у глобальне потепління на планеті [1]. 

Проектування енергоефективної будівлі школи спрямовано на побудову 

об‘єкта, що ефективно використовує енергію. Всі елементи будинку повинні 

бути узгоджені з головним принципом, сприяти та регулювати надходження 

сонячного тепла до будинку. 

 Задача проектування енергоефективних будівель – можливість 

отримання в результаті проектування будови, в якій досягнуто мінімального 

впливу зовнішнього середовища на будинок; будови, що характеризується 

компактністю забудови, захищеної від несприятливих природних явищ зі 

сприятливою орієнтацією.  

Процес створення енергоефективної будівлі школи характеризується 

максимальним накопиченням тепла всередині, компактністю форми, 

оптимальною орієнтацією за сторонами світу, диференціацією скління, 

пасивним та активним використанням сонячної енергії, можливістю сезонної 
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трансформації енергонакопичувальних елементів споруди, температурним 

зонуванням будинку.  

Основними факторами впливу на енергоефективність будівлі є сонячна 

температура, радіація, використання поновлювальних джерел енергії. 

Безпосередньо впливають на енергоефективність  нормативні та технологічні 

вимоги до інсоляції, природного освітлення, акустики, шумозахисту тощо[2]. 

Призначення енергетичного обстеження: проведення аналізу методів 

підвищення енергоефективності будівель школи та визначення доцільних 

чинників на формування енергоефективності загальноосвітньої школи (ЗОШ).  

Об‘єктом дослідження є будівля школи різних типів конфігурації. 

Основним завданням дослідження є визначення найбільш ефективної 

конфігурації та орієнтації будівлі ЗОШ щодо сторін світу. 
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1 ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ГЕОМЕТРІЇ ТА ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ 

 

 

1.1 Актуальність теми дослідження 

 

Архітектурне проектування нових та експлуатація наявних шкільних 

будівель в Україні потребують істотних змін, зумовлених законодавчо 

закріпленими вимогами реформування національної освіти. Передбачено 

розроблення нових типів шкіл, перегляд їхньої технологічної організації, зміну 

номенклатури і планувальних параметрів шкільних приміщень.  Удосконалення 

потребують будівлі існуючого шкільного фонду (близько 22 тис.), переважна 

більшість яких фінансується винятково з державного бюджету. У більшості 

вітчизняних шкіл через недостатню теплоізоляцію будівель та проектні 

рішення без врахування архітектурних заходів енергозаощаджування не 

дотримано санітарно-гігієнічні вимоги, спостерігаються значні тепловтрати і 

витрати енергоносіїв на опалення.  

Питання раціонального використання енергетичних ресурсів в Україні у 

реаліях значного підвищення тарифів на енергоносії та їхнього подальшого 

зростання набули загальнодержавного значення. Цим зумовлена гостра 

необхідність у чіткому визначенні й застосуванні архітектурних 

енергозаощаджувальних рішень для будівель шкіл як одного із 

найпоширеніших типів громадських будівель та об‘єктів значного  

енергоспоживання [3]. А саме впровадження інноваційних технологій в 

будівництві та реконструкції, які дадуть можливість зменшити витрати на 

будівельно-монтажні роботи.  

Будівництво вважається сектором економіки, активно споживаючим 

енергію, при цьому найчастіше це споживання не є оптимальним. Похибки на 

етапі проектування будівель, а також зневага до середовища реалізації проекту 
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часто призводять до того, що зведені об'єкти мають високий рівень 

енергоспоживання. У зв'язку з вичерпністю класичних енергоресурсів, виникає 

питання про енергоефективність споруди школи та про застосування 

альтернативних джерел енергії. Потрібно брати до уваги культурне 

середовище, топографічні та геополітичні властивості, географічні та 

кліматичні умови регіонів. Тільки звернувши увагу на всі ці обставини, 

можливо приступити до екологічного будівництва. 

В першу чергу при проектуванні енергоефективних будівель необхідно 

приділяти велику увагу місцю їх розташування, вивчати природні енергопотоки 

місцевості: напрямок сонячного світла, напрямок вітру в різні пори року і т.д. 

Відштовхуючись від даних характеристик, формуються найбільш доречні 

форма та розміщення будинку.  

Таким чином, конфігурація будівлі, його орієнтація, планувальна 

структура та технічне оснащення створюють енергоефективну будівлю. Лише 

провівши дослідження даних факторів можна буде виділити найбільш 

оптимальні форми будівель, які дозволяють зменшити тепловтрати та створити 

в ньому гранично комфортабельний мікроклімат [4]. 

 

1.2 Принципи формування архітектури енергоефективних будівель 

 

Під час проектування енергоефективної будівлі дотримуються 

основоположних архітектурних і будівельних принципів підвищення 

енергоефективності:  

− оптимізація архітектурних форм будівлі з урахуванням можливого 

впливу вітру; 

 − збільшення термічного опору огороджувальних конструкцій будівлі до 

технічно можливого максимального рівня;  

− оптимальне розташування будівлі відносно сонця, що забезпечує 

можливість максимального використання сонячної радіації; 
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− зведення до мінімуму кількості теплової провідності, наявних в 

конструкції теплових мостів;  

− підвищення до максимального технічно можливого рівня термічного 

опору світлопрозорих огороджувальних конструкцій;  

 − забезпечення необхідної повітряної щільності конструкції будівлі щодо 

припливу зовнішнього повітря; 

− створення системи вентиляції для подачі свіжого повітря, видалення 

відпрацьованого повітря, розподілу тепла в приміщенні і організація 

регенерації тепла вентиляційного повітря.  

Встановлено, що містобудівні засоби економії енергії здатні зменшувати 

тепловтрати до 15%. Це досягається вбудовою шкіл у міську забудову, 

використанням інших будівель як екранів, створенням внутрішніх дворових 

просторів, використанням рельєфу і підземних просторів: 

− розташування шкіл в центрах кварталів і районів підвищує температуру 

повітря їх територій на 0,5–1
о
С за рахунок теплового випромінювання 

будівлями житлової забудови; 

− на незахищених територіях для захисту від вітру будівель шкіл з 

навітряного боку необхідно розміщувати господарські будівлі, які здатні 

послабити швидкісний напір вітрів на 2–3 %, або висаджувати вітрозахисні 

смуги з хвойних порід дерев; 

− проектування й будівництво шкіл з частковим заглибленням в ґрунт на 

6% зменшують тепловтрати будівлі теплопередачею та інфільтрацією [3]. 

 

1.3 Вибір оптимальної орієнтації будівлі 

 

Розглянемо можливість оптимізації теплоенергетичного впливу 

зовнішнього клімату на тепловий баланс будівлі шляхом зміни його форми та 

орієнтації, а також врахування кліматичних особливостей місцевості на 

прикладі міста Суми. 
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 Вибір оптимальної орієнтації будівлі, що враховує одночасно напрямки 

пануючих вітрів і перешкоджає значним тепловтратам і небажаному впливу 

сонячної радіації, тобто скороченню теплонадходжень влітку і тепловтрат 

взимку[2]. 

Для цього розглянемо розу вітрів для міста Суми на рис. 1.1 [5] станом на 

2019 рік, яка являє собою графічне зображення повторюваності різних 

напрямків (румбів) вітру в умовах даної місцевості, що визначаються стороною 

світу, звідки дме вітер. Роза вітрів має велике практичне значення при 

вирішенні таких гігієнічних завдань, як планування населених місць, території 

лікарень, шкіл, спортивних споруд та інших об'єктів, які слід розташовувати з 

навітряного боку по відношенню до промислових підприємств, що можуть 

забруднювати атмосферне повітря [6]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Роза вітрів у м. Суми  

З урахуванням проаналізованих даних зроблено висновок, що кращою є 

широтна орієнтація будівлі. Широтна орієнтація має ряд переваг над 

меридіональною:  

− у зимовий період найбільша кількість тепла від прямої сонячної радіації 

надходить на стіни будівель південної орієнтації ; 

 −у літній період найбільша кількість тепла від розсіяної сонячної радіації 

надходить за добу на стіни східної і західної орієнтації.  



 

 

 

12 

 

Приміщення з вікнами, орієнтованими на південь мають сприятливу 

інсоляцію влітку, а взимку в них потрапляють низькі, глибоко проникаючі у 

приміщення сонячні промені. 

Форма, розмір і орієнтація будівлі повинні вибиратись таким чином, що б 

було забезпечено максимальне використання позитивного і нейтралізовано 

негативний вплив зовнішнього клімату на тепловий баланс будівлі. 

Удосконалення архітектурно-планувальних і просторових рішень з метою 

зменшення інтенсивності тепловтрат реалізовується такими заходами: 

− обмеженням висоти шкільних будівель на незахищених територіях до 

10 м, що зменшує фільтраційні тепловтрати і передбачає горизонтальний 

розвиток 2–3-поверхових шкільних будівель; 

− збільшенням ширини шкільних будівель всіх композиційних схем, 

особливо централізованих; 

− добудовою планувальних елементів та збільшенням ширини в 

блокованих схемах шкільних будівель; 

− об‘єднанням окремих структурних і просторових частин, з‘єднанням 

павільйонів під єдиним дахом для павільйонних схем будівель шкіл; 

− видовженням лінійних частин, частковим зануренням в ґрунт та 

збільшенням ширини класів шкіл терасного типу; 

− розташуванням основних приміщень будівлі (класів, лабораторій, 

навчальних кабінетів) та допоміжних (комунікаційних, господарських, т. ін.) із 

врахуванням їх орієнтації до сторін світу (до 5 %); 

− об‘єднанням приміщень з однаковими нормативними температурами 

повітря по горизонталі і вертикалі (до 6 %); 

− використанням «поперечних» класних кімнат глибиною до 7,5 м (4 ряди 

по 4 столи), квадратних 6×6м (3 ряди по 4–5 столів) та нестандартної форми 

класів; 
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− використанням гнучких планів для створення різноманітних просторів в 

межах одного навчального приміщення, у великих аудиторіях, актових залах і 

рекреаціях; 

− підвищенням рівня підлоги навчальних приміщень і коридорів відносно 

відміток тамбуру й вестибуля, заміною одинарних тамбурів на подвійні та 

встановленням зовнішніх вхідних дверей як мінімум врівень зі стінами будівлі 

[3]. 

У процесі вибору форми будинку важливим завданням  є максимальне 

скорочення площі поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій з метою 

мінімізації тепловтрат в холодний час і теплонадходжень у теплу пору року. 

Найбільш ефективною з точки зору мінімізації тепловтрат є кругла форма. Вона 

має найменший периметр і відповідно найменшу площу зовнішніх 

огороджувальних конструкцій. Також форма є сприятливою з точки впливу 

вітрових потоків. Питання оптимізації форми будівлі зводиться, як правило, до 

визначення найбільш раціональної форми серед наперед заданого класу тіл [2]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ‘ЄКТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

 

 

2.1 Загальні відомості про об‘єкт енергетичного обстеження  

 

 Об‗єктом дослідження є типова будівля школи, конструктивне рішення 

якої зображено прямокутної та Г-, П - і Н - подібної форми на рис. 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Конструктивні рішення будівель ЗОШ 

У Додатку А показано школи міста Суми, що мають типові конструктивні 

рішення. 

Споруда школи складається з однієї будівлі. Технічний стан та склад 

будівельних конструкцій, кількість поверхів, висотність, рік побудови та 

кількість людей для навчальних закладів різної форми мають ідентичні 

значення.  
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Задамо такі технічні характеристики : 

− рік побудови – 1972 р; 

− кількість поверхів – 3; 

− площа забудови – 4000 м
2
; 

− опалювальна площа - 12000 м
2
; 

− кількість учнів, що навчаються в ЗОШ – 1200 осіб; 

− кількість персоналу – 130 осіб. 

Головний фасад будівлі зорієнтовано на південь. 

Забезпечення будівлі школи тепловою енергією на потреби опалення та 

постачання гарячої води здійснюється від системи централізованого 

теплопостачання. 

Водопостачання  та водовідведення здійснюється централізовано. 

 

2.2 Опис дійсного стану будівлі 

 

Стіни будівлі зовнішні зі звичайної глиняної цегли на цементно-

пісчаному розчині товщиною 0,51м, облицьовані цементно-піщаною 

штукатуркою. Зовнішні стіни утеплено мінеральною ватою, яка має товщину 

0,1 м та оздоблено декоративною штукатуркою. Перегородки – цегляні.  

Підлога – залізобетон, лінолеум, місцями керамічна плитка.  Загальною 

площею – 4000 м
2
. Підвал – присутній, не опалюється. Енергоефективні заходи 

(проведення теплоізоляції) на підлозі та в підвалі не супроводжувалися раніше. 

Плити перекриттів – залізобетонні. Стеля – залізобетон. Загальна площа 

стелі – 4000 м
2
. Дах – плоский. Горище відсутнє. Сходи – залізобетонні збірні 

одноярусні двомаршеві з набірними східцями. Енергоефективні заходи з 

проведення теплоізоляції на стелі не супроводжувалися раніше. 

Вікна по будівлі з ПВХ профілю із двокамерним склопакетом. Загальною 

площею – 789 м
2
. Заміна вікон та дверей, як енергоефективний захід 

проводилася раніше. 



 

 

 

16 

 

Вхідні двері – з ПВХ профілю із двокамерним склопакетом, загальною 

площею – 36,9 м
2
.  

Явні пошкодження в огороджуюючих конструкціях відсутні. 

2.3 Обстеження енергетичних систем та системи водопостачання об‘єкта 

2.3.1 Система теплопостачання 

Теплопостачання  будівлі ЗОШ здійснюється централізовано, згідно  

договору з ТОВ «Сумитеплоенерго». 

Ввід теплової мережі передбачений до теплового пункту, розміщеного  у 

підвалі будівлі де є вільний доступ обслуговуючого персоналу до приладів, 

наявне освітлення та відповідає вимогам Правил технічної експлуатації 

тепловикористовуючих устаткувань і теплових мереж. 

Трубопроводи тепломережі та деталі вузла обліку теплової енергії 

стальні, повністю ізольовані. 

В якості опалювальних приладів використовуються конвекційні чавунні 

радіатори типу МС-140. Опалювальні прилади розташовані під вікнами в 

кожному приміщенні. Доступ до чавунних радіаторів необмежений. 

 

2.3.2 Система електропостачання 

Постачання електричної енергії відбувається від ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 

на підставі договору про постачання електричної енергії. 

Система електропостачання будівлі розрахована на одночасне ввімкнення 

всіх електроприладів у мережу. Електропроводка будівлі відповідає вимогам 

експлуатації.  

До основних технічних енергоспоживаючих систем будівлі ЗОШ 

належать: 

 система освітлення; 
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 система технологічного електрообладнання. 

Основне електроспоживаюче обладнання ЗОШ наведено в таблиці  2.1. 

 Таблиця 2.1 - Основне електрообладнання ЗОШ 

Назва приладу Кількість 

приладів, 

шт. 

Одинична 

потужність, 

кВт 

Загальна 

потужність, 

кВт 

Комп‘ютер 160 0,5 80 

Електробойлер 1 2,0 2 

Електроплита 2 16,0 32 

Холодильник 2 0,4 0,8 

Принтер  6 0,15 0,9 

Лампа 

люмінесцентна 

380 0,02 7,6 

Лампа 

розжарювання 

40 0,075 3 

Всього 591  126,3 

 

  2.3.3 Система водопостачання 

 

Водопостачання будівлі школи є централізованим та здійснюється 

відповідно договору з КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. 

Постачання гарячої води здійснюється централізовано відповідно договору з 

ТОВ «Сумитеплоенерго». 

Внутрішня водопровідна мережа складається з: вводу стального 

водопроводу в будівлю, розподільчої мережі трубопроводів, запірно-

регулюючої та запобіжної арматури, а також лічильників споживання холодної 

та гарячої води. 

Основним споживачем холодної та гарячої води є учні та обслуговуючий 

персонал ЗОШ. Арматура складається зі змішувачів, кранів та змивних бачків, 

що знаходяться в задовільному стані. 
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2.3.4 Система вентиляції 

Система вентиляції – природна витяжна. Вентиляційні отвори у 

приміщеннях з‘єднано системою стоякових трубопроводів, що витягують 

повітря та вуглекислий газ до вентиляційної шахти і в подальшому до 

навколишнього середовища.  

2.3.5 Система обліку споживання енергоносіїв 

 

Облік теплової енергії, яку отримують із системи централізованого 

теплопостачання здійснюється тепловим лічильником SHARKY VMT, який 

встановлено на вводі в будівлю. Періодичність повірки – один раз на 4 роки.  

Облік споживання електроенергії на потреби освітлення, приготування 

їжі, технологічні потреби здійснюється лічильником НІК 2303L. Періодичність 

повірки – один раз на 6 роки. 

Облік споживання холодної води здійснюється за показаннями 

лічильника холодної води Premex WS 50/130, встановленого у вузлі вводу 

будівлі. Періодичність повірки – один раз на 4 роки. 

 

2.3.6 Існуючі тарифи на енергоносії та воду  

 

Тарифи на енергоносії та воду з ПДВ станом на 03.12.2019: 

 теплоенергія: 1600,93 грн/ Гкал. 

 Електрична енергія: 2,72 грн/кВт∙год.   

 Холодна вода: 9,792 грн/м
3
. 

 Гаряча вода: 86,1 грн/м
3
. 

 Водовідведення: 9,624 грн/м
3
. 
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3 РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ БУДІВЛІ ЗОШ З 

ВИКОРИСТАННЯМ MICROSOFT EXCEL 

 

 

3.1 Загальні відомості про Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — табличний 

процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена 

корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма 

входить до складу офісного пакету Microsoft Office. 

Excel — програмований табличний калькулятор. Всі розрахунки в Excel 

виконують формули. Excel вважає формулою все, що починається із знаку «=». 

Якщо в комірці написати просто «1+1», то Excel не буде обчислювати цей 

вислів. Проте, якщо написати «= 1+1» і натиснути клавішу Enter, в комірці 

з'явиться результат обчислення виразу — число 2. Після натискання клавіші 

Enter формула не пропадає, її можна побачити в панелі інструментів «Рядок 

формул». 

У формулі можна використовувати різні типи операторів (арифметичні та 

ін.), текст, посилання на комірку або діапазон комірок, круглі дужки, іменовані 

діапазони. У формулах дотримується пріоритет виконання операцій (множення 

виконується раніше додавання і т. ін.). Для зміни порядку виконання операцій 

використовуються круглі дужки [7]. 

Особливість електронних таблиць полягає у можливості застосування 

формул для опису зв'язку між значеннями різних осередків. Розрахунок по 

заданих формулах виконується автоматично. Зміна вмісту будь-якої комірки 

призводить до перерахунку значень всіх осередків, які з нею пов'язані 

формульними відносинами і, тим самим, до оновлення всієї 

таблиці відповідно до змінених даних. 
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Основні можливості електронних таблиць: 

 проведення однотипних складних розрахунків над великими 

наборами даних; 

 автоматизація підсумкових обчислень; 

 вирішення завдань шляхом підбору значень параметрів; 

 обробка (статистичний аналіз) результатів експериментів; 

 проведення пошуку оптимальних значень параметрів (рішення 

оптимізаційних задач); 

 підготовка табличних документів; 

 побудова діаграм (в тому числі і зведених) за наявними даними; 

 створення та аналіз баз даних (списків). 

Основними елементами робочого вікна є: 

 «Рядок заголовка» (у ній вказується ім'я програми) з кнопками 

керування вікном програми і вікном документа (Згорнути, після розгортання 

або Розгорнути на весь екран, Закрити); 

 «Рядок основного меню» (кожен пункт меню являє собою набір 

команд, об'єднаних загальною функціональною спрямованістю) плюс вікно для 

пошуку довідкової інформації. 

 «Панелі інструментів» (Стандартна, Форматування та ін.) 

 «Рядок формул», що містить в якості елементів поле «Ім'я» і кнопку 

«Вставка функції (fx)», яка призначена для введення і редагування значень або 

формул у комірках. У полі «Ім'я» відображається адреса поточної комірки. 

 «Робоча область» (активний робочий лист). 

 «Смуги прокручування» (вертикальна і горизонтальна). 

 Набір ярликів (ярлички листів) для переміщення між робочими 

аркушами. 

 Рядок стану. 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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 Файл, створений засобами MS Excel, прийнято називати робочою 

книгою. Робочих книг створити можна стільки, скільки дозволить наявність 

вільної пам'яті на відповідному пристрої. Однак активною робочою книгою 

може бути тільки одна поточна книга. 

Робоча книга являє собою набір робочих аркушів, кожний з яких має 

табличну структуру. У вікні документа відображається тільки поточний 

(активний) робочий лист, з яким і ведеться робота. 

Робочий лист (таблиця) складається з рядків і стовпців. Стовпці 

озаглавлені великими латинськими літерами і, далі, з двох літер комбінаціями. 

Всього робочий аркуш містить 256 стовпців, пойменованих від A до IV. Рядки 

послідовно нумеруються числами від 1 до 65536. 

На перетині стовпчиків і рядків утворюються осередки таблиці. Вони є 

мінімальними елементами, призначеними для зберігання даних. Кожна комірка 

має свою адресу. Адреса комірки складається з імені стовпця і номера рядка, на 

перетині яких розташована клітинка, наприклад, A1, B5, DE324. Адреси 

клітинок використовуються при записі формул, що визначають взаємозв'язок 

між значеннями, розташованими в різних осередках. У поточний момент часу 

активною може бути лише одна клітинка, яка активізується клацанням мишки 

по ній і виділяється рамкою. Дана рамка в Excel грає роль курсору. Операції 

введення і редагування даних завжди проводяться тільки в активній клітинці. 

На дані, які розташовані в сусідніх комірках та, що утворюють 

прямокутну область, можна посилатися у формулах як на єдине ціле. Групу 

осередків, обмежену прямокутною областю, називають діапазоном. Найбільш 

часто використовуються прямокутні діапазони, що утворюються на перетині 

групи послідовно що йдуть рядків і групи послідовно що йдуть стовпців. 

Діапазон клітинок позначають, вказуючи через двокрапку адресу першого 

осередку та адресу останньої клітинки, наприклад, B5:F15. Виділення діапазону 

комірок можна здійснити простяганням покажчика мишки від однієї кутової 
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осередку до протилежної осередки по діагоналі. Рамка поточного осередку при 

цьому розширюється, охоплюючи весь вибраний діапазон. 

Для прискорення і спрощення обчислювальної роботи Excel надає в 

розпорядження користувача потужний апарат функцій робочого листа, що 

дозволяють здійснювати практично всі можливі розрахунки. 

У цілому MS Excel містить більше 400 вбудованих функцій робочого 

листа. Всі вони відповідно до призначення поділяються на 11 категорій: 

 фінансові функції; 

 функції дати та часу; 

 функції баз даних (аналізу списків); 

 арифметичні та тригонометричні (математичні) функції; 

 статистичні функції; 

 логічні функції; 

  функції посилань і підстановок; 

 текстові функції; 

 інформаційні функції (перевірки властивостей і значень); 

 інженерні функції; 

 зовнішні функції. 

Робота з таблицею не обмежується занесенням до неї даних. Важко 

уявити собі галузь, де б не був потрібний аналіз цих даних. 

Таблиці даних є частиною блоку завдань, який іноді називають 

інструментами аналізу. Таблиця даних являє собою діапазон комірок, що 

показує, як зміна певних значень у формулах впливає на результати цих 

формул. Таблиці надають спосіб швидкого обчислення декількох версій у 

рамках однієї операції, а також спосіб перегляду і порівняння результатів всіх 

різних варіантів на одному аркуші. 

MS Excel представляє широкі можливості для проведення аналізу даних, 

що знаходяться в списку. До засобів аналізу відносяться: 
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 обробка списку за допомогою різних формул і функцій; 

  побудова діаграм і використання карт  Excel; 

 превірка даних робочих листів і робочих книг на наявність 

помилок; 

 структуризація робочих листів; 

 автоматичне підведення підсумків; 

 консолідація даних; 

 зведені таблиці; 

 спеціальні засоби аналізу вибіркових записів і даних (підбір 

параметра, пошук рішення, сценарії та ін) [8]. 

Формули та функції в Excel 

 Формули – це вираз, що починається із знаку рівності і складається з 

числових величин, адрес осередків, функцій, імен, які сполучені знаками 

арифметичних операцій. До знаків арифметичних операцій, які 

використовуються в Excel відносяться: складання; віднімання; множення; 

ділення; піднесення до ступеня. 

Деякі операції у формулі мають вищий пріоритет і виконуються в такій 

послідовності: 

– піднесення до ступеня і вирази в дужках; 

– множення і ділення; 

– складання і віднімання. 

Результатом виконання формули є значення, яке виводиться в осередку, а 

сама формула відображається в рядку формул. Якщо значення в осередках, на 

які є посилання у формулах, змінюються, то результат зміниться автоматично. 

Для внесення змін до формули необхідно клацнути мишею на рядку 

формул або клавішу F2. Потім внести зміни і натиснути кнопку «Введення» в 

рядку формул або клавішу Enter. 

Використання посилань однозначно визначає комірку або групу осередків 

робочого листа. За допомогою посилань можна використовувати у формулі 
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дані, що знаходяться в різних місцях робочого листа, а також значення одного і 

того ж осередку в декількох формулах. Можна також посилатися на комірки, 

що знаходяться на інших листах робочої книги, в іншій робочій книзі, або 

навіть на дані іншого застосування. Посилання на комірки інших робочих книг 

називаються зовнішніми. Посилання на дані в інших застосуваннях 

називаються видаленими. 

Після того, як формула введена в комірку, можна її перенести, 

скопіювати або розповсюдити на блок осередків. При переміщенні формули в 

нове місце таблиці посилання у формулі не змінюються, а комірка, де раніше 

була формула, стає вільним. При копіюванні формула переміщається в інше 

місце таблиці, при цьому абсолютні посилання не змінюються, а відносні 

посилання змінюються. 

При копіюванні формул можна управляти зміною адрес осередків або 

посилань. Якщо перед всіма атрибутами адреси осередку поставити символ ―$‖ 

(наприклад $A$1), то це буде абсолютне посилання, яке при копіюванні 

формули не зміниться. Зміняться тільки ті атрибути адреси комірки, перед 

якими не коштує символ ―$‖, тобто відносні посилання. Для швидкої установки 

символів ―$‖ в посиланні її необхідно виділити у формулі і натиснути клавішу 

F4. 

Функції Excel - це спеціальні, наперед створені формули для складних 

обчислень, в які користувач повинен ввести тільки аргументи. 

Функції складаються з двох частин: імені функції і одного або декількох 

аргументів. Ім‘я функції описує операцію, яку ця функція виконує, наприклад, 

СУММ. 

Аргументи функції Excel - задають значення або комірки, 

використовувані функцією, вони завжди поміщені в круглі дужки. Відкриваюча 

дужка ставиться без пропуску відразу після імені функції [9]. 
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3.2 Розрахунок теплової потужності будівлі ЗОШ 

 

3.2.1 Розрахунок теплової потужності школи відповідно конфігурації 

будівлі 

 

Розрахунок теплової потужності ЗОШ відповідно конфігурації будівлі 

проводимо за допомогою програми Microsoft Office Excel [10] та за 

методикою[11]. 

Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі ЗОШ 

прямокутної форми представлено в таблиці 3.1.   

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі 

прямокутної форми 
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Розрахункові дані для будівлі школи прямокутної форми наведено в 

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Розрахункові дані для будівлі ЗОШ прямокутної форми 

 

З таблиці 3.2 видно, що теплова потужність будівлі прямокутної форми 

складає 1083771,74 Вт.  

Проведемо аналогічні розрахунки  для інших типів будівель ЗОШ та 

виконаємо порівняльний аналіз теплових потужностей. 

Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі ЗОШ                       

Г-подібної форми представлено в таблиці 3.3.   
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Таблиця 3.3 – Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі Г-

подібної форми 

 

Розрахункові дані для будівлі школи Г-подібної форми наведено в 

таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.4 – Розрахункові дані для будівлі ЗОШ Г-подібної форми 

 

Як видно з таблиці 3.4 теплова потужність будівлі ЗОШ Г-подібної форми 

складає 1103786,62 Вт.  

Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі ЗОШ                       

П - подібної форми представлено в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 – Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі   

П - подібної форми 

 

Розрахункові дані для будівлі школи П- подібної форми наведено в 

таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6– Розрахункові дані для будівлі школи П - подібної форми 

 

Як видно з таблиці 3.6 теплова потужність будівлі ЗОШ П - подібної 

форми складає 1105043,08 Вт.  

Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі ЗОШ                       

Н - подібної форми представлено в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 – Вихідні дані для розрахунку теплової потужності будівлі   

Н - подібної форми 

 

Розрахункові дані для будівлі школи Н - подібної форми наведено в 

таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8– Розрахункові дані для будівлі ЗОШ Н - подібної форми 

 

Як видно з таблиці 3.8 теплова потужність будівлі ЗОШ Н - подібної 

форми складає 1108866,29 Вт.  

Після проведених розрахунків теплової потужності споруди школи, 

можна визначити, що найбільш оптимальною формою є прямокутна. Оскільки 

теплова потужність для будівлі у формі прямокутника є найменшою та 

становить 1083771,74 Вт. 

Теплова потужність будівлі прямокутної форми в порівнянні з будівлею 

Г-подібною та П - подібною зменшується на 1,85% та на 1,96% відповідно, а з 

Н – подібною – на 2,32%.У відсоткових значеннях порівняння теплових 

потужностей будівлі різних типів конфігурації  здаються незначними. 



 

 

 

33 

 

 Різниця між тепловою потужністю будівлі школи прямокутної форми та 

будівлею Н- подібної форми в кВт становить  25,09 кВт. При робочому дні 

закладу у 8 годин дана різниця становитиме 200,72 кВт, що є уже суттєвим 

значенням.  

 

3.2.2 Розрахунок теплової потужності будівлі ЗОШ стосовно                    

орієнтації до сторін горизонту 

 

Проведемо розрахунки теплової потужності ЗОШ відповідно сторін світу 

для будівель різної конфігурації за допомогою Microsoft Excel [10]. Розрахунок 

здійснемо для орієнтації на південь, схід та північний-схід.   

Розташовуючи будівлю фасадом на південь, можливо отримати 

найбільше теплонадходжень від сонця як влітку так і взимку, що значно 

зменшить втрати на тепло- та електроенергію. 

Розташувавши будівлю фасадом на схід, отримані теплонадходження від 

сонця будуть поступати в найбільшій кількості переважно в першій половині 

дня. 

Розташування будівлі в північно-східному напрямку є допустимим, але 

надходження тепла від сонця є незначними протягом усього дня. 

Теплову потужність будівлі ЗОШ прямокутної форми відповідно сторін 

світу наведено в таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 - Теплова потужність для споруди ЗОШ прямокутної форми 

Орієнтація відповідно 

сторін світу 

Загальна теплова потужність 

будівлі, Вт 

Північно-східна 1089491,99 

Східна 1098170,99 

Південна 1083771,74 
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З таблиці 3.9 видно, що найбільш оптимальною для будівлі ЗОШ 

прямокутної форми є південна орієнтація щодо сторін світу. Оскільки загальна 

теплова потужність становить 1083771,74 Вт і є найменшою.  Різниця теплової 

потужності між південною та східною орієнтацією становить 14,4 кВт, а при 

робочому дні у 8 годин – 115,2 кВт, що у грошовому еквіваленті за 

електроенергію (2,72 грн/кВт∙год) становить 313грн 35 коп та є суттєвим 

значенням. 

Результати  розрахунку для будівлі Г-подібної форми відповідно сторін 

світу наведено в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 - Теплова потужність для споруди ЗОШ  Г-подібної форми 

Орієнтація відповідно сторін 

світу 

Загальна теплова потужність 

будівлі, Вт 

Північно-східна 1097869,12 

Східна 1101419,62 

Південна 1103786,62 

    

З таблиці 3.10 видно, що найбільш оптимальною для будівлі ЗОШ Г-

подібної форми є північно-східна орієнтація. Оскільки загальна теплова 

потужність становить 1097869,12 Вт і є найменшою. Різниця теплової 

потужності між південною та північно-східною орієнтацією становить 5,92кВт, 

а при робочому дні школи у 8 годин – 47,36 кВт, що у грошовому еквіваленті за  

електроенергію ( 2,72 грн/кВт∙год) становить 128 грн 82 коп та є суттєвим 

значенням. 

Результати розрахунку теплової потужності будівлі ЗОШ П- подібної 

форми відповідно сторін світу наведено в таблиці 3.11. 
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Таблиця 3.11 - Теплова потужність для споруди школи П-подібної форми 

Орієнтація відповідно сторін 

світу 

Загальна теплова потужність 

будівлі, Вт 

Північно-східна 1100900,83 

Східна 1103859,58 

Південна 1105043,08 

 З таблиці 3.11 видно, що найбільш оптимальною для будівлі ЗОШ        П- 

подібної форми є північно-східна орієнтація щодо сторін світу. Оскільки 

загальна теплова потужність становить 1100900,83 Вт і є найменшою. Різниця 

теплової потужності між південною та північно-східною орієнтацією становить 

4,14 кВт, а при робочому дні школи у 8 годин – 33,12 кВт, що у грошовому 

еквіваленті за  електроенергію ( 2,72 грн/кВт∙год) становить 90 грн 10 коп. 

Результати розрахунку теплової потужності будівлі ЗОШ Н - подібної 

форми відповідно орієнтації щодо сторін світу наведено в таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 - Теплова потужність для споруди школи Н - подібної 

форми 

Орієнтація відповідно сторін 

світу 

Загальна теплова потужність 

будівлі, Вт 

Північно-східна 1113008,54 

Східна 1102948,79 

Південна 1108866,29 

 З таблиці 3.12 видно, що найбільш оптимальною для будівлі ЗОШ          Н 

- подібної форми є східна орієнтація. Оскільки загальна теплова потужність 

становить 1102948,79 Вт і є найменшою. Різниця теплової потужності між 

північно-східною та східною орієнтацією становить 10,06кВт, а при робочому 

дні школи у 8 годин – 80,48 кВт, що у грошовому еквіваленті за  

електроенергію ( 2,72 грн/кВт∙год) становить 218 грн 91 коп та є суттєвим 

значенням. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

 

4.1  Техніка безпеки при проведенні вимірювань на об‘єкті  

 

Вимірювання необхідно проводити, щоб отримати  

недостатню документальну інформацію або щоб перевірити  

достовірність наявної документальної  інформації. Для здійснення  

зазначених вимірювань застосовуються наявні на об'єкті, що  

споживає паливно-енергетичні ресурси (ПЕР), системи обліку та контролю 

ПЕР, стаціонарні та переносні засоби контрольно-вимірювальної техніки. 

Залежно від завдання, яке вирішують під час проведення  

обстеження, вимірювання поділяють на: 

 однократні (в разі оцінення рівня енергоефективності  

окремого об'єкта під час роботи у визначеному режимі); 

 балансові (в разі складання балансу розподілу ПЕР між  

окремими споживачами, ділянками виробництва, підрозділами об'єкта,  

що споживає ПЕР); 

 реєстраційні (в разі виявлення змін будь-якого параметра  

режиму споживання ПЕР). 

 Під час проведення вимірювань треба максимально  

використовувати наявні на об'єкті, що споживає ПЕР, системи обліку  

та  контролю ПЕР, засоби вимірювальної техніки служб об'єкта, що  

споживає ПЕР. Вибір методів та засобів вимірювання тих чи інших  

фізичних величин здійснюється згідно рекомендацій [12].  

Проведення вимірювань на об‘єкті обстеження супроводжується  

роботами на висоті. Перед початком роботи на висоті необхідно  переконатися 

в міцності опор, до яких буде закріплюватися стропом запобіжного пояса 
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працівник, та елементів верхолазного  спорядження. Вони повинні надійно 

витримувати зусилля, яке може виникнути при падінні людей. 

Драбини чи скоби, що використовуються для підіймання або опускання  

працівників на робочі місця, розташовані на висоті більше 5 м, мають бути 

обладнані пристосуваннями для закріплення стропа запобіжного пояса (канат з 

уловлювачем та ін.).   

 На робочих місцях не допускається розміщувати та накопичувати 

матеріали, що не використовуються для роботи. 

 Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані: 

 знати і виконувати вимоги Правил, інших нормативно-правових 

актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій; 

 дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих  

людей під час виконання будь-яких робіт; 

 виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів,  

інших засобів індивідуального та колективного захисту; 

 проходити в установленому порядку медичний огляд. 

Не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих  

місцях при швидкості вітру 10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі  

або тумані, який затрудняє видимість в межах фронту робіт, а також  

у нічний час  при недостатній освітленості та якщо температура  

повітря вище плюс 35
0
С або нижче мінус 20

0
С. 

Під час виконання робіт на висоті для запобігання можливому падінню    

інструменту, матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки або  

пристрої для їх надійного зберігання (тримання).  

До засобів захисту від падіння з висоти належать: 

 пояси запобіжні; 

 каски; 

 страхувальні канати; 

 запобіжні верхолазні пристрої; 
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 уловлювачі з вертикальним канатом; 

 огородження, захисні сітки, знаки безпеки тощо; 

 верхолазне спорядження, яке використовується разом із 

вищезазначеними засобами захисту [13]. 

 

4.2 Організація пожежної безпеки у навчальному закладі 

 

Керівники навчального закладу з метою забезпечення протипожежного 

режиму зобов‘язані: 

 визначити обов‘язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної 

безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, 

споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та 

експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у 

функціональних обов‘язках, посадових інструкціях тощо; 

 забезпечити розробку і затвердити орієнтовний план евакуації учнів 

та вихованців у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників 

навчально-виховного процесу, що встановлюють обов‘язки і дії працівників на 

випадок виникнення пожежі. План евакуації та порядок евакуації повинні 

переглядатися один раз на три роки; 

 розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії працівників 

закладу та установи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації 

учасників навчально-виховного процесу, за якою не рідше одного разу на 

півроку (в установах сезонного типу - на початку кожної зміни) проводяться 

практичні тренування всіх працівників; 

 при розслідуванні нещасних випадків, що трапилися внаслідок 

пожежі в закладах та установах, керуватися Порядком проведення 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань 

і аварій на виробництві та Положення про порядок розслідування нещасних 
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випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах; 

 забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, 

запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і 

органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції. 

У кожному закладі та установі наказом чи інструкцією встановлюється 

протипожежний режим, що містить порядок: 

 утримання шляхів евакуації; 

 застосування відкритого вогню; 

 використання побутових електронагрівальних приладів; 

 проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

 проїзду та стоянки транспортних засобів; 

 прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого 

спецодягу та ганчір‘я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих 

відкладень; 

 відключення від мережі електроживлення обладнання та 

вентиляційних систем у разі пожежі; 

 огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і 

роботи закладів та установ; 

 проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 

інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням 

відповідальних за їх проведення; 

 організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту; 

 проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також 

навчального обладнання; 
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 скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального 

підрозділу добровільної пожежної охорони, посадових осіб, відповідальних за 

пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні; 

 дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення 

учасників навчально-виховного процесу, послідовність їх евакуації, виклику 

пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального 

устаткування, вимкнення електроустановок, ліфтів, застосування засобів 

пожежогасіння тощо. 

Відповідно до цих Правил у кожному структурному підрозділі закладу та 

установи має бути розроблена інструкція щодо заходів пожежної безпеки. 

Інструкція розроблюється керівником структурного підрозділу, узгоджується з 

відповідальним за пожежну безпеку закладу та установи, затверджується 

керівником і розміщується у кожному приміщенні на видному місці.  

Інструкція має вивчатися під час проведення протипожежних 

інструктажів, проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму, під час 

проведення виробничого навчання. 

Особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і 

перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи не допускаються. 

Усі заклади та установи перед початком навчального року (першої зміни 

для закладів та установ сезонного типу) мають бути прийняті відповідними 

комісіями, до складу яких входять представники органів державного нагляду у 

сфері пожежної безпеки. 

У будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхів, у разі 

одночасного перебування на поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені і 

розміщені на видних місцях плани (схеми) евакуації на випадок пожежі. 

Усі будівлі, приміщення та споруди закладів та установ повинні постійно 

утримуватися в чистоті. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися 

відкритим вогнем на відстані не менше 30 м від будівель та споруд, викидати 
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незагашене вугілля забороняється. У всіх випадках забороняється залишати без 

догляду джерела відкритого вогню. 

 Забороняється тютюнопаління у приміщеннях закладів та установ. 

У кожному приміщенні закладу та установи повинна бути розміщена 

табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер 

телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з 

пожежної безпеки. 

 Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в будівлях 

дозволяється двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за 

допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) 

відмикаються. 

У приміщеннях, де перебувають діти, покриття повинно кріпитися до 

підлоги (крім дошкільних навчальних закладів) та мати помірну 

димоутворювальну здатність. 

 Будівлі закладів та установ повинні бути обладнані засобами оповіщення 

людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані: 

внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі; спеціально змонтовані 

мережі мовлення; дзвінки та інші звукові сигнали. 

У будівлях закладів та установ не дозволяється: 

 розміщувати людей у мансардних приміщеннях, а також на 

поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами; 

 здійснювати перепланування приміщень без урахування 

будівельних норм і правил; 

 установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та 

архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники 

навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та 

вестибюлях. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат 

(кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну 
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цінність), вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, під час 

перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими; 

 знімати дверні полотна в отворах, що з‘єднують коридори зі 

сходовими клітками, та двері евакуаційних виходів; 

 застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) 

нагрівальні пристрої; 

 використовувати електроплитки, кип‘ятильники, електрочайники, 

газові плити тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних 

приміщень; 

 захаращувати шляхи евакуації; 

 установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах 

евакуації; 

 влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, 

розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей; 

 здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види 

пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей; 

 застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі; 

 здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, 

каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою 

використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок); 

 зберігати на робочих місцях, у шафах та залишати в кишенях 

спецодягу використані обтиральні матеріали; 

 залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади [14]. 
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4.3 Дії адміністрації навчального закладу під час надзвичайних ситуацій 

 

4.3.1 Дії під час пожежі 

 

У разі виникнення пожежі дії працівників закладів та установ мають бути 

спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх евакуацію та 

рятування. 

 Працівник закладу та установи, який виявив пожежу або її ознаки 

(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення 

температури в приміщенні тощо), зобов‘язаний: 

 негайно повідомити про це за телефоном до найближчого пожежно-

рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження 

об‘єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище); 

 задіяти систему оповіщення людей про пожежу; розпочати самому і 

залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з 

планом евакуації; 

 сповістити про пожежу керівника закладу та установи або особу, 

що його заміщує; 

 організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити 

заходів щодо гасіння пожежі наявними в закладі та установі засобами 

пожежогасіння. 

 Керівник закладу та установи або особа, яка його заміщує, що 

прибув на місце пожежі, зобов‘язаний: 

 перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про 

виникнення пожежі; 

 здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до 

прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей 

негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і 

засоби; 
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 організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-

виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку 

навчальних занять; 

 виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка 

добре знає розміщення під‘їздних шляхів та вододжерел; 

 вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не 

зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі; 

 у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби; 

 припинити всі роботи, не пов‘язані з заходами щодо ліквідації 

пожежі; 

 організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем 

вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що 

сприяють запобіганню поширенню пожежі; 

 організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, 

визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону; 

 інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про 

наявність людей у будівлі. 

 Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно: 

 з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші 

евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк; 

 ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою 

працівникам закладів та установ не можна залишати дітей без нагляду з 

моменту виявлення пожежі та до її ліквідації; 

 евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла 

пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення 

вогню і продуктів горіння. Дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в 

першу чергу; 
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 у зимовий час на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти 

старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із 

собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в 

ковдри або інші теплі речі; 

 ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити 

перебування у небезпечній зоні дітей; 

 виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити 

повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа; 

 у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити 

сприятливі умови для безпечної евакуації людей; 

 з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від 

відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла. 

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, 

потрібно зачинити за собою всі двері і вікна [14]. 

 

4.3.2Дії при виникненні надзвичайних ситуацій епідемічного характеру 

 

У разі виникнення і розповсюдження групових та масових інфекційних 

захворювань необхідно: 

 забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони 

здоров‘я з профілактики попередження інфекційних захворювань; 

 посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного 

режиму в класах, за станом здоров‘я учнів, з активного виявлення захворювань; 

 у разі захворювання учня або працівника негайно ізолювати його та 

організувати обстеження; 

 за необхідності – викликати швидку допомогу. 

 інформувати начальника відділу освіти; 

 забезпечити захист продуктів харчування та питної води від 

зараження; 
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 організувати лабораторну перевірку питної води та продуктів 

харчування; 

 щоденно проводити дезинфікування приміщень, звернути особливу 

увагу на об‘єкти побуту; 

 посилити контроль з регулярним профілактичним обстеженням 

працівників їдальні; 

 щоденно доповідати начальнику  відділу  освіти про 

захворюваність. 

 

4.3.3  Дії при оповіщенні про виникнення хімічної небезпеки 

 

Отримавши повідомлення штабу ЦО про небезпеку хімічного зараження 

необхідно при забрудненні аміаком, хлором: 

 негайно оповістити працівників та вивести учнів із зони зараження 

в безпечне місце; 

 укрити учнів у приміщенні в разі неможливості негайно вийти із 

зони зараження, провести додатково герметизацію приміщення; 

 провести додатково герметизацію харчових продуктів, питної води; 

 евакуювати учнів у безпечне місце після проходження першої 

хмари забрудненого повітря, якщо евакуація не проведена до її проходження; 

 виявити уражених учнів та надати їм медичну допомогу, у разі 

необхідності направити до лікарні. 

 

4.3.4 Дії при оповіщенні про радіоактивне зараження 

 

Отримавши повідомлення штабу цивільної оборони (ЦО)  про загрозу 

радіоактивного зараження, необхідно: 

 Оповістити працівників і учнів про радіоактивне зараження 

місцевості  і поставити завдання із захисту учнів від ураження. 
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 Укрити учнів в приміщенні та провести додатково його 

герметизацію (затулити вікна, двері, горища, заклеїти в них щілини). 

 Організувати та провести йодопрофілактику. 

 Прогнозувати радіаційну обстановку за даними місцевого штабу. 

Провести додатково герметизацію харчових продуктів, питної води. 

Використовувати для харчування лише продукти, що зберігалися у 

зачинених приміщеннях і не зазнали радіоактивного забруднення, консервацію;  

не вживати овочі, які росли на забрудненому грунті; не пити воду із відкритих 

джерел та із мереж водопостачання після офіційного оголошення радіаційної 

небезпеки, колодязі. 

Уникати тривалого перебування на забрудненій території. У приміщеннях 

щодня необхідно робити вологе прибирання з використанням миючих засобів. 

У разі перебування на відкритій, забрудненій радіоактивними речовинами 

місцевості обов‘язково використовувати засоби захисту: для захисту органів 

дихання – протигаз, респіратор, ватно-марлеву чи проти пилову пов‘язку, 

зволожену марлеву пов‘язку, хустинку або будь-яку частину одягу; для захисту 

шкіри – спеціальний захисний одяг, плащ з капюшоном, накидку, комбінезон, 

гумове взуття і рукавиці. Уточнити час евакуації та забезпечити першочергову 

евакуацію учнів. 

Необхідно швидко зібрати документи, цінності, ліки, продукти, запас 

питної води, найпростіші засоби санітарної обробки та інші необхідні  речі). 

 

4.3.5 Дії при виникненні стихійних лих 

 

При ураганах, смерчах та інших стихійних лихах отримавши 

повідомлення про загрозу снігових бурях, ураганах, смерчах та інших 

стихійних лихах від штабу  необхідно: 

 зібрати працівників, довести до них обстановку та поставити 

завдання відповідно до розпорядження місцевого штабу; 
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 організувати герметизацію приміщення; 

 організувати укріплення окремих елементів будинку; 

 підготувати засоби аварійного освітлення; 

 створити запас питної води, продуктів харчування; 

 під час бурі або інших стихійних лих заборонити вихід із 

приміщення. 

Отримавши повідомлення про загрозу затоплення від штабу необхідно: 

 зібрати працівників, довести до них обстановку та поставити 

завдання відповідно до розпорядження штабу; 

 погодити з місцевим штабом  послідовність та порядок евакуації із 

зони затоплення; 

 зосередити на верхніх поверхах м‘який інвентар та наочне 

приладдя; 

 відключити електрику, газ, воду; 

 евакуювати учнів і працівників. 

 

  4.3.6 Дії під час землетрусу 

 

До значних руйнувань призводять землетруси силою більше 5 балів. 

Правила безпечної поведінки під час землетрусу: 

  Під час землетрусу намагатися винести учнів з будинку. 

  У приміщенні ховатися в проймах внутрішніх дверей, в арках 

капітальних стін.  

 На відкритому місці триматися на безпечній відстані від ліній 

електропередач,  великих будівель, мостів [15]. 
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4.3.7 Дії при терористичному акті 

 

Рекомендації керівництву навчального закладу щодо дій у випадку 

загрози або скоєння терористичного акту. 

Сигналом для негайного прийняття рішення про виконання плану дій у 

випадках, пов‘язаних з терористичним актом, можуть бути факти: 

 знаходження у приміщенні, на території навчального закладу та 

безпосередній близькості від нього підозрілого предмета, який може виявитися 

вибуховим пристроєм; 

 надходження загроз по телефону, в усній або письмовій формі; 

 захоплення терористами у заручники учнів (дітей) або 

співробітників у приміщеннях чи на території навчального закладу. 

В усіх випадках керівнику необхідно діяти таким чином, щоб забезпечити 

безпеку учнів та співробітників навчального закладу. 

У випадку знаходження вибухового пристрою або предмета, схожого на 

нього, керівник зобов‘язаний: 

 Негайно повідомити чергову службу МВС по телефону 102 та 

місцевий орган управління освітою за формою: прізвище, ім‘я, по батькові, 

посада, місцезнаходження закладу, телефон, сутність випадку. 

 До прибуття оперативно-слідчої групи організувати охорону місця, 

де був знайдений підозрілий предмет із залученням співробітника ДСО. 

 Суворо заборонити всім учням та персоналу закладу наближатися, 

чіпати, розбирати чи переміщати знахідку. Зафіксувати обставини знаходження 

підозрілого предмета. 

 Вжити заходів щодо попередження паніки у процесі підготовки та 

проведення евакуації, недопущення випадків травматизму. 

 Організувати в супроводі вихователів або вчителів евакуацію учнів 

(незалежно від форми занять) у небезпечне, заздалегідь визначене, місце. 

 Організувати перевірку наявності учнів за журналами обліку. 
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 Забезпечити відключення електроенергії, водо-  та газопостачання 

приміщення, забезпечити збереження матеріальних цінностей. 

 Забезпечити присутність осіб, які виявили небезпечні предмети, для 

надання пояснень. 

 За результатами проведення оперативно-розшукових заходів 

доповісти керівництву місцевого органу управління освітою та діяти за його 

вказівками. 

При отриманні загрози по телефону керівник зобов‘язаний:  

 Забезпечити термінову передачу отриманої інформації до 

правоохоронних органів та місцевого органу управління освітою. 

 Зафіксувати у письмовій формі зміст та характер погрози, 

особливості передачі (шумовий фон, стать погрожувача, особливості  мовлення 

та ін.). 

 Виконати вимоги представників правоохоронних органів щодо 

організації дій на основі отриманої від вас інформації. 

 Попередити співробітника ДСО та всіх працівників адміністрації 

навчального закладу про факт отримання загрози та виклику оперативно-

слідчої групи. 

 Забезпечити можливість безперешкодного під‘їзду до навчального 

закладу автомашин правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, 

пожежної охорони, підрозділів МНС тощо. 

 Після прибуття оперативно-слідчої групи керуватися вказівками їх 

керівника. 

 За результатами проведення оперативно-розшукових заходів 

доповісти керівництву місцевого органу управління освітою та діяти за його 

вказівками. 
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При отриманні загрози у письмовій формі (лист, факсимільне 

повідомлення, лист електронної пошти) керівник зобов‘язаний: 

 Забезпечити термінову передачу отриманої інформації до 

правоохоронних органів та місцевого органу управління освітою за формою: 

прізвище, ім‘я, по батькові, посада, місцезнаходження закладу, телефон, 

сутність погрози. 

 Забезпечити недоторканість усіх елементів (конверт, його вміст, 

текст погрози, комп‘ютерний файл та ін.) кореспонденції та їх збереження до 

моменту передачі представникам правоохоронних органів. 

 Зафіксувати обставини, час та особливості отримання письмового 

повідомлення. 

 Виконати вимоги представників правоохоронних органів щодо 

організації дій на основі отриманої від вас інформації. 

 Попередити співробітника ДСО та всіх працівників адміністрації 

навчального закладу про факт отримання загрози та виклику оперативно-

слідчої групи. 

 Забезпечити можливість безперешкодного під‘їзду до навчального 

закладу автомашин правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, 

пожежної охорони, підрозділів МНС тощо. 

 Після прибуття оперативно-слідчої групи керуватися вказівками їх 

керівника. 

 За результатами проведення оперативно-розшукових заходів 

доповісти керівництву місцевого органу управління освітою та діяти за його 

вказівками.  

При захопленні терористами у заручники учнів (дітей) або співробітників 

у приміщеннях чи на території навчального закладу керівник зобов‘язаний: 

 Забезпечити всіма можливими засобами термінову передачу 

інформації про захоплення заручників до правоохоронних органів. 
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 По можливості провести евакуацію учнів та працівників 

навчального закладу, які не стали заручниками. 

 Вжити усіх заходів щодо недопущення паніки. 

 Не допустити випадків несанкціонованих дій щодо визволення 

заручників з боку працівників закладу, батьків та інших громадян, що не мають 

відповідних повноважень. 

 Після прибуття представників правоохоронних органів діяти за 

вказівками їх керівника [16]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Під час магістерської роботи було встановлено, що несприятливі 

конструктивні рішення шкіл є наслідком надмірних тепловтрат будівлі. Тому 

вибір оптимальної конфігурації та орієнтації будівлі школи є основним 

завданням дослідження . 

Було проведено розрахунок теплової потужності споруди школи різних 

типів конфігурації. Для школи прямокутної форми теплова потужність 

становить 1083771,74 Вт, для Г-подібної будівлі – 1103786,62 Вт, для                         

П- подібної - 1105043,08 Вт та для Н- подібної – 1108866,29 Вт. 

 Після проведеного розрахунку визначено, що найбільш оптимальною 

формою є прямокутна. Оскільки теплова потужність для будівлі у формі 

прямокутника є найменшою та становить 1083771,74 Вт. 

Теплова потужність будівлі прямокутної форми в порівнянні з будівлею 

Г-подібною та П - подібною зменшується на 1,85% та на 1,96% відповідно, а з 

Н - подібною – на 2,32%. 

Різниця між тепловою потужністю будівлі школи прямокутної форми та 

будівлею Н- подібної форми в кВт становить 25,09 кВт∙год. При робочому дні 

закладу у 8 годин дана різниця становитиме 200,72 кВт∙год, а у грошовому 

еквіваленті за електроенергію (вартість - 2,72 грн/кВт∙год) становитиме            

545 грн 96 коп, що є суттєвим значенням. 

Також було проведено розрахунок теплової потужності будівлі 

відповідно орієнтації до сторін світу. Розрахунки здійснено для орієнтації на 

південь, схід та північний-схід. 

Для будівлі школи прямокутної форми найбільш оптимальною є південна 

орієнтація, загальною тепловою потужністю у 1083771,74 Вт. 

Для будівлі школи Г – подібної форми найбільш оптимальною є північно-

східна орієнтація, загальною тепловою потужністю у 1097869,12 Вт. 
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Для будівлі школи П – подібної форми найбільш оптимальною є 

північно-східна орієнтація, загальною тепловою потужністю у 1100900,83 Вт. 

Для будівлі школи Н – подібної форми найбільш оптимальною є східна 

орієнтація, загальною тепловою потужністю у 1102948,79 Вт. 

Щоб зменшити тепловтрати будівлі необхідно ще здійснити ряд 

енергозберігаючих заходів, таких як теплоізоляція стелі та підлоги, заміна 

вхідних дверей, встановлення зарадіаторних екранів, модернізація теплопункту 

та ін.  
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ДОДАТОК А 

 

 

У Додатку А показано школи на карті міста Суми, що мають типові 

конструктивні рішення[17]. 

На рисунку А.1 зображено Сумську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

№27, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 33 та має                  

Н - подібну форму. 

 
Рисунок А.1 - Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27  

м. Суми 

 

На рисунку А.2 зображено Сумську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

№26, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21 та має Н - 

подібну форму. 
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Рисунок А.2 - Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 

 

На рисунку А.3  зображено Сумську загальноосвітню школу №3, що 

розташована за адресою: м. Суми, вул. 20 років перемоги , 9 та має П - подібну 

форму. 

 

Рисунок А.3 – Сумська загальноосвітня школа №3 
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На рисунку А.4 зображено Сумську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

№21, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Олега Балацького, 32 та має    

П - подібну форму. 

 
Рисунок А.4 - Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 

м. Суми 

На рисунку А.5 зображено Сумську спеціалізовану школу І ступеня №30, 

що розташована за адресою: м. Суми, вул. Рибалко, 7 та має форму 

прямокутника. 

 

 Рисунок А.5 - Сумська спеціалізована школа І ступеня №30 м. Суми 
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На рисунку А.6 зображено Сумську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

№13 ім. А.С. Мачуленка, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 9 

та має прямокутну форму. 

 

Рисунок А.6 - Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 

 ім. А.С. Мачуленка  

На рисунку А.7 зображено Сумську дитячу музичну школу №4, що 

розташована за адресою: м. Суми, вул. Вільний Лужок, 7 та має Г - подібну 

форму. 

 

Рисунок А.7 - Сумська дитяча музична школа №4 м. Суми 


