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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ  
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В С. КАРПИЛІВКА РОКИТНІВСЬКОГО 

РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В статті розглянуто основні вимоги до сучасних навчальних закла-
дів в умовах реформування освіти, проаналізовано соціально-
економічні умови розвитку освіти в Україні, які вимагають докорін-
них змін в організації навчання і всебічного розвитку дітей та уч-
нівської молоді в загальноосвітніх школах. 
Проведено певні дослідження архітектурно-планувальної структу-
ри існуючих шкіл, що побудовані за радянських часів, їхні недоліки 
та проблеми, які не дають можливості створення умов для духов-
ного і естетичного виховання учнів, освоєння сучасних навчальних 
технологій, забезпечення нормативних вимог до освітнього рівня 
системи – від дошкільної до вищої освіти. 
Серед існуючих загальноосвітніх закладів виділено і коротко оха-
рактеризовано декілька шкіл, які відповідають рівню європейської 
освіти. 
Детально проаналізовано існуючий стан школи в с. Карпилівка Ро-
китнівського району Рівненської області, виявлено характерні не-
доліки та проблеми, що не відповідають сучасним нормативним 
вимогам. Запропоновано проєкт реконструкції даної школи, з дета-
льним аналізом функціонально-планувальних, об’ємно-
просторових та нормативних рішень для створення повноцінного 
навчального середовища. 
Особливу увагу приділено прийнятим рішенням, які відповідають 
забезпеченню безперешкодного доступу дітей з інвалідністю до 
будинків, приміщень, елементів благоустрою земельної ділянки 
навчального закладу. 
Ключові слова: архітектура; реконструкція; школа; освіта. 

 

Постановка проблеми 
Сучасний розвиток суспільства незмінно ставить нові завдання 
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перед освітою і навчанням та пред’являє вимоги до архітектурно-

планувальної організації навчальних закладів. Функціонально-

просторове середовище шкільної освіти в Україні давно перестало 

відповідати сучасним вимогам. Аналіз вказаної проблемної ситуації 

заслуговує на науковий розгляд. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідженням проблеми реконструкції навчальних закладів  та 

їх мережі у системі міст і сіл України займалися такі вітчизняні вчені: 

Е. Б. Дворкін, В. І. Єжов, Л. М. Ковальський, О. С. Слєпцов, В. В. Смір-

нов, В. І. Степанов. 

Постановка завдання 
Метою статті є аналіз сучасних вимог до навчальних закладів, 

невідповідності існуючої школи в с. Карпилівка Рокитнівського рай-

ону Рівненської області вимогам, що до неї ставляться, а також по-

шук можливих принципів її реконструкції.  

Сучасні соціально-економічні умови розвитку України вимага-

ють  глобального реформування системи освіти та докорінних змін в 

організації навчання і всебічного розвитку дітей та учнівської молоді 

у загальноосвітніх школах. Архітектурно-планувальна структура 

шкіл, побудованих за типовими проєктами, яка залишилась тепері-

шньому поколінню у спадок з радянського періоду, втратила свою 

актуальність і вичерпалась ідеологічно. Приорітетною системою того 

часу була нормативна  методика викладання та навчання за станда-

ртними робочими програмами і підручниками, що відповідало прин-

ципам уніфікації типових проєктів загальноосвітніх шкіл. Архітектура 

більшості існуючих загальноосвітніх шкіл не сприяє духовному і ес-

тетичному розвитку учнів, не враховує своєрідних стереотипів жит-

тєдіяльності, української ментальності, етнічних особливостей регіо-

нів України, сучасних навчальних технологій.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» [1] і Державної наці-

ональної програми «Освіта» («Україна XXI століття») [2]  поставлено 

стратегічне завдання – вивести освіту в Україні на рівень розвинутих 

країн світу методом реформування організаційних основ освіти на 

принципах неперервності навчання, гнучкості навчальних техноло-

гій, урахування національних традицій і світових досягнень в освіт-

ній культурі, створення нових типів навчальних закладів, модерніза-

ції змісту та методів навчальної та виховної діяльності тощо. Онов-

лення повинні зазнати всі етапи освітньої системи – від дошкільної 

до вищої.  
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Основною метою реформування освіти в Україні є всебічний ро-

звиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її та-

лантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспіль-

ного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим лю-

дям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, еконо-

мічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, під-

вищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого ро-

звитку України та її європейського вибору. 

Розв’язання даної проблеми передбачається здійснити шляхом 

будівництва нових навчальних закладів, створення опорних шкіл ба-

зового рівня у сільській місцевості, реконструкції існуючих шкіл під 

навчальні та навчально-виховні комплекси сучасного типу. 

Проблемам розвитку сучасної і майбутньої архітектури навчаль-

но-виховних закладів в Україні присвячують свої дослідження окремі 

дослідники  архітектури: зокрема – доктор архітектури, професор  

Л. М. Ковальський, доктор архітектури В. І. Єжов, а також інші науков-

ці: І. І. Середюк, І. О. Фомін, В. О. Тімохін, В. Т. Шпаківська, Г. І. Лаврик, 

Ю. Г. Рєпін, І. Д. Родічкін, В. З. Ткаленко, О. С. Слєпцов та ін. 

Попри занедбаний матеріально-технічний стан існуючих зага-

льноосвітніх навчальних закладів України, можна виділити декілька 

шкіл, які відповідають рівню європейської освіти. Це: 

Креативна міжнародна дитяча школа (КМДШ) в м. Києві [3], яка 

об’єднує під своїм крилом лише учнів 1–5-х класів (класи невеликі 

по 10–15 учнів), подання навчального матеріалу яким відбувається у 

вигляді інтегрованих курсів, з апробацією матеріалу за допомогою 

ІТ-технологій. Значний інтерес представляє організація внутрішньо-

го простору та дизайн інтер’єрів школи; 

Новопечарська школа в м. Києві [4] (клас дошкільної освіти – з 

4 років, навчання – до 11-го класу), де викладають фахівці з Канади, 

Великобританії та Нідерландів, які розробили свою програму, де ак-

цент робиться на розвиток індивідуальних навичок кожної дитини. А 

також присутня щкільна ІТ-практика з використанням сучасних га-

джетів. Школа оснащена інтерактивними дошками, комп’ютерами, у 

кожного учня є свій індивідуальний гаджет (за рахунок батьків). Ар-

хітектурно-просторове рішення школи має креативний характер. 
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Основна маса будівель навчальних закладів шкіл, особливо у 

сільській місцевості, перебувають в незадовільному технічному стані, 

вони нерідко мають низьку естетичну привабливість і невиразну ар-

хітектуру.  

Для прикладу – школа в селі Карпилівка Рокитнівського району 

Рівненської області, побудована у 70-х роках минулого століття. Ар-

хітектура школи має характерні ознаки «радянського періоду» – не-

виразність та однотипність.                

Рис. 1. Існуюча школа. Фото автора 

 

Будівля школи двоповерхова, загальною площею 1817,3 м2, має 

«Т-подібну» форму в плані із центральним входом зі сторони голов-

ного фасаду та декількома окремими входами в приміщення їдальні 

та спортзалу зі сторони бокових фасадів. В будівлі школи розташо-

вані дві сходові клітини, що зв’язують між собою перший та другий 

поверхи. Основна частина будівлі має коридорну систему плануван-

ня. На першому поверсі знаходяться навчальні класи, учительська, 

кімната школяра, їдальня, кухня з роздавальною, методичний кабі-

нет, фізкультурно-спортивний зал 9х18 м, тренерська, снарядна, ро-

здягальна, декілька комор, інвентарна, електрощитова, вестибюль, 

рекреація, коридор із двома сходовими клітинами, підсобне примі-

щення. 

На другому поверсі будівлі розміщено навчальні класи, кабіне-

ти, методичний кабінет, бібліотеку із книгосховищем, хол, кабінет 

виробничого навчання, побутову кімнату, препараторську, коридор із 

двома сходовими клітинами. 

Школа є перевантаженою, оскільки в ній на сьогодні навчаєть-

ся більше 600 учнів, і в якісному аспекті склад наявних приміщень не 

відповідає сучасним соціально-педагогічним завданням навчання і 

виховання, і передусім не забезпечує необхідну для повноцінного 
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проведення занять норму площі в навчальних приміщеннях (2,0–

6,0 м2 на учня) [5]. До того ж у складі шкільних приміщень практично 

відсутні спеціалізовані навчальні кабінети для учнів старших вікових 

груп, а площа і габарити спортивних приміщень не дають змоги про-

водити заняття легкою атлетикою, ігровими видами спорту і т.д. Не 

забезпечуються нормативні вимоги щодо молодших школярів, для 

яких немає окремої вхідної групи, через що потоки учнів різних віко-

вих категорій перехрещуються. Поняття «навчальна секція» практи-

чно відсутнє, рекреації молодших школярів є транзитними для стар-

ших школярів, відсутні спальні приміщення для першокласників. Се-

ред інших проблем – непристосованість школи до вимог людей з 

особливими потребами (зокрема людей з інвалідністю) [6]. 

Проєктом реконструкції даної школи передбачається створення 

багатофункціональної об’ємно-просторової структури у вигляді добу-

дови із східної, західної та південної сторін окремих блоків. Між бло-

ками влаштовуються проїзди і проходи у два утворені внутрішні дво-

рики-атріуми,  які об’єднані по другому і третьому поверхах єдиним 

об’ємом із компактною планувальною структурою коридорно-

блочного типу. Основні приміщення  будівлі школи функціонально 

згруповані і розміщені поповерхово з ув’язкою із допоміжними при-

міщеннями. 

Північно-західне крило представляє триповерхову будівлю, в 

якому на першому поверсі розміщена вестибюльна група, медичні 

приміщення, окремий блок навчальних приміщень для учнів першо-

го класу. На другому поверсі розміщено актову залу з артистичними, 

яка може використовуватись при потребі як гімнастичний зал, рек-

реації, класні приміщення, кабінети, учительську, адмінприміщення, 

блок бібліотеки із читальним залом, книгосховищем, фондом відкри-

того доступу та кімнатою зберігання відеоматеріалів, санвузли для 

учнів та вчителів. На третьому поверсі розміщено навчальні класи та 

кабінети, рекреації, методичний кабінет, адмінприміщення, примі-

щення учнівського самоврядування, санвузли для хлопчиків, дівча-

ток та  маломобільних груп населення. 

В північному і східному крилі на першому, другому  і третьому 

поверхах розміщено класні приміщення, кабінети із лаборантськими, 

санвузли для учнів і вчителів,  рекреації,  методичний кабінет, майс-

терні з обробки деревини із необхідними допоміжними приміщення-

ми, приміщення для обслуговуючої праці з кабінетами кулінарії та 

обробки тканин, інструментальними, гардеробними та коморами для 
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сировини і виробів, харчоблок із допоміжними приміщеннями, на 

другому поверсі – спортивний зал 48х24 м із блоком роздягальних, 

душових і санвузлів та кімнатою інструктора, класи, кабінети, рекре-

ації та санвузли. 

В південному крилі в приміщенні існуючої школи на першому 

поверсі розміщено навчальні класи для учнів 2–4 класів з окремим 

входом, гардеробною, санвузлами, ресурсну кімнату, фізкультурно-

спортивний зал для учнів початкових класів із роздягальними, ду-

шовими та санвузлами, майстерню з обробки металу з допоміжними 

приміщеннями. На другому поверсі розміщено класи, методичні ка-

бінети, приміщення для гурткової роботи, шкільний музей, санвузли, 

рекреації та коридори, які з’єднують з іншими приміщеннями та бло-

ками будівлі школи.  

План 1-го поверху                            План 2-го поверху 

               План 3-го поверху                       Перспективне зображення    
 

Рис. 2. Проєкт реконструкції школи 
 

В цілому в  будівлі  школи запроєктовано: 2 класи-ігрові для 

учнів 1-х класів, спальня; 6 класних кімнат для учнів 2–4 класів; 
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24 класи для учнів 5–12 класів; 7 кабінетів; майстерні з обробки  де-

рева та металу; кабінети обслуговуючої праці, кабінети психолога, 

педагога-організатора, соціального педагога, їдальня на 215 місць, 

спортивний зал розмірами 48х24 м із снарядною, роздягальними 

санвузлами та душовими, актова зала з естрадою, фойє, кулуарами, 

яка при потребі, може використовуватися як гімнастичний зал, біблі-

отека із читальним залом, медичні, адміністративні, допоміжні та пі-

дсобні приміщення, необхідні для нормального функціонування 

школи. Наповнюваність класів становить: 21 клас по 20 учнівських 

місць, 3 класи-універсальні кабінети по 20 учнівських місць, 7 кабі-

нетів по 20 учнівських місць. Тому загальна кількість становить 

620 учнівських місць. 

Планувальна структура  будівлі  школи вирішена як замкнута 

структура коридорно-блочного  типу із внутрішніми відкритими дво-

риками-атріумами з окремими сходовими клітинами та двома ліфта-

ми, що створює ідеальний зв’язок між приміщеннями та функціона-

льними зонами школи.  В загальному в будівлі школи передбачено 

все необхідне для проведення нормального навчального процесу та 

виховання дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Перспективне зображення, фасади після реконструкції 

 

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвит-

ку, в тому числі дітей з інвалідністю) в школі створені умови для за-

безпечення безперешкодного доступу до будинків, приміщень, еле-

ментів земельної ділянки шкільного закладу дітей з вадами опорно-

рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на інвалідних крі-

слах-колясках, і дітей з вадами слуху та зору. Відповідно до ДБН 

В.2.2-3:2018 «Будівлі і споруди. Заклади освіти» п. 6.67, завдання на 
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проєктування, в школі всі навчальні приміщення, майстерні, рекреа-

ції, спортивний зал, актова зала, харчоблок, передбачаються з ін-

клюзивним навчанням, площа яких відповідає нормативним вимо-

гам. 

В загальному гардеробі виділена зона  для дітей з інвалідністю. 

Проєктом передбачається за рахунок мобільних перегородок транс-

формація спортивного залу 42х24 м  на три спортивні зали згідно 

ДБН В.2.2-3:2018, а саме: фізкультурно-спортивний зал для загаль-

нофізичної підготовки і спортивних ігор 24х12 м; тренажерно-

гімнастичний зал 18х12 м та універсальний зал для молодших шко-

лярів 18х12 м. При спортивних залах в  роздягальних для хлопчиків і 

дівчаток передбачено спеціальні шафи  для дітей з інвалідністю ро-

зміром 0.4х0.6 м, лави 0.6х0.8 м, кабіни туалетів – 1.8 м х1.65 м, кабі-

ни душових 1.8 м х1.8 м. Місця для дітей з інвалідністю в актовому 

залі передбачено в першому ряду, який виходить на самостійний 

шлях евакуації, що не перетинається із шляхами евакуації іншої час-

тини школярів, із забезпеченням відповідного простору для розво-

роту крісла-коляски 1.5 м х 1.5 м. Для підйому на естраду осіб з інва-

лідністю в актовій залі передбачено пандус з ухилом 1:12. Місця в 

обідньому залі їдальні для дітей з інвалідністю розташовані поблизу 

евакуаційного виходу. В якості залу лікувальної фізкультури для ді-

тей з обмеженими фізичними можливостями проєктом передбача-

ється використання тренажерно-гімнастичного, фізкультурно-

спортивного залу або універсального залу для молодших школярів. 

Для проведення корекційно-розвиткових занять із учнями з обме-

женими фізичними можливостями проєктом передбачено кабінет 

практичного психолога і соціального педагога площею не менше 

12.0 м2.  

Для забезпечення безперешкодного доступу до будинків, при-

міщень, елементів земельної ділянки шкільного закладу дітей з ва-

дами опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на 

інвалідних кріслах-колясках, вхідні площадки в будівлю загальноос-

вітньої школи передбачено на рівні підлоги першого поверху, в буді-

влі загальноосвітньої школи передбачено два ліфти; один пасажир-

ський, один вантажопасажирський, передбачено умови для безпе-

решкодного і зручного пересування МГН по території  загальноосвіт-

ньої школи з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12.2019, ДБН Б.2.4-1, ДБН 

В.2.3-15. 
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На кожному поверсі передбачено універсальну кабіну для від-

відувачів туалету на кріслі-колясці шириною не менше – 1.65 м, гли-

биною не менше 1.8 м. В універсальній кабіні передбачено унітаз, 

умивальник, простір для розміщення крісла-коляски, а також гачки 

для одягу, милиць та іншого приладдя. 

Крім того, передбачено можливість встановлення поручнів, 

штанг, дзеркала на відповідній висоті. Для дітей з вадами зору, при 

вході  до туалету встановлені спеціальні звукові сигналізатори згідно 

ДСТУ 7246. 

В  роздягальних для хлопчиків і дівчаток спортивного залу  пе-

редбачені спеціальні шафи  для дітей з інвалідністю розміром 

0.4х0.6 м, лави 0.6х0.8 м, кабіни туалетів – 1.8 м х1.65 м, кабіни ду-

шових 1.8 м х1.8 м.  

Для дітей з вадами зору, у тому числі із зниженим зором, проє-

ктом передбачено облаштування як зовнішніх пішохідних зон, так і 

внутрішніх приміщень контрастними рельєфними лініями, для орієн-

тування дітей з вадами слуху у класах та навчальних кабінетах вста-

новлюються сигнальні лампочки (маячки), що сповіщають про поча-

ток і закінчення уроку. Місця для дітей зі зниженим слухом облад-

нуються електроакустичними приладами та індивідуальними навуш-

никами. 

Висновки. Проаналізувавши існуючий стан загальноосвітньої  

школи в с. Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області як 

представника багатьох українських шкіл, розташованих у сільській 

місцевості, можна зробити висновок, що вона не відповідає сучасним 

соціально-педагогічним завданням і не забезпечує необхідних умов, 

для повноцінного  навчання і виховання дітей та учнівської молоді. 

Проведений проєкт реконструкції даної школи показав можливість 

створення повноцінного навчального середовища та приведення йо-

го до сучасних вимог. 
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FUNCTIONAL PLANNING PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION OF A  
SECONDARY SCHOOL IN THE VILLAGE OF KARPYLIVKA, ROKYTNIVSKY 

DISTRICT, RIVNE REGION 
 

The article considers the main requirements for modern educational 
institutions in terms of education reform, analyzes the socio-economic 
conditions of education in Ukraine, which require radical changes in 
the organization of education and comprehensive development of 
children and youth in secondary schools. 
Some studies of the architectural and planning structure of existing 
schools built during the Soviet era, their shortcomings and problems 
that do not allow to create conditions for spiritual and aesthetic 
education of students, the development of modern educational 
technologies, regulatory requirements for the educational level – 
from preschool to higher education. 
Among the existing secondary schools, several schools corresponding 
to the level of European education have been identified and briefly 
described. 
The current state of the school in the village of Karpylivka, Rokytne 
district, Rivne region, characteristic shortcomings and problems that 
do not meet modern regulatory requirements have been identified. 
The project of reconstruction of this school is offered, with the 
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detailed analysis of functional-planning, volume-spatial and 
normative decisions for creation of a full-fledged educational 
environment. 
Particular attention is paid to the decisions, which correspond to 
ensuring unimpeded access to houses, premises, elements of 
improvement of the land plot of the educational institution for children 
with disabilities. 
Keywords: architecture; reconstruction; school; education. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В  

С. КАРПИЛОВКА РОКИТНЕВСКОГО РАЙОНА РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассмотрены основные требования к современным учеб-
ным заведениям в условиях реформирования образования, про-
анализированы социально-экономические условия развития обра-
зования в Украине, которые требуют коренных изменений в орга-
низации обучения и всестороннего развития детей и учащейся мо-
лодежи в общеобразовательных школах. 
Проведены определенные исследования архитектурно-
планировочной структуры существующих школ, построенных в со-
ветское время, их недостатки и проблемы, которые не дают во-
зможности создания условий для духовного и эстетического во-
спитания учащихся, освоение современных учебных технологий, 
обеспечения нормативных требований к образовательному уровню 
системы –  от дошкольного до высшего образования. 
Среди существующих общеобразовательных учреждений выде-
лены и кратко охарактеризованы несколько школ, которые соо-
тветствуют уровню европейского образования. 



Серія «Технічні науки»  

Випуск 3(91) 2020 р. 

 

 

 

122 

Детально проанализировано существующее положение школы в 
с. Карпиловка Рокитновского района Ровенской области, выяв-
лены характерные недостатки и проблемы, которые не соответст-
вуют современным нормативным требованиям. Предложен проект 
реконструкции данной школы, с подробным анализом функциона-
льно-планировочных, объемно-пространственных и нормативных 
решений для создания полноценной учебной среды. 
Особое внимание уделено принятым решениям, которые соответс-
твуют обеспечению беспрепятственного доступа к зданиям, поме-
щениям, элементам благоустройства земельного участка учебного 
заведения детей с инвалидностью. 
Ключевые слова: архитектура; реконструкция; школа, образование. 
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