РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломного проекту «інтер’єр приміщень для дітей
переселенців з обмеженими можливостями» складається з: _44_ сторінок тексту,
_19_ рисунків, _0_ таблиць, _23_ використаних джерел, _0_ додатків.
Ключові слова: інклюзивний дизайн, універсальний дизайн, дизайн для дітейпереселенців, дизайн для дітей з інвалідністю, гнучка архітектура.
Актуальність теми: Тема інклюзивного дизайну не так давно набула популярності і
тільки в останні 15 років ми бачимо що вона стає все більш актуальною. В умовах
війни в Україні неможливо недооцінювати важливість створення належних
приміщень для переселенців з інвалідністю.
Об’єкт проектування – приміщення житлового будинку площею 600 кв м, яке
підлягає переформатування під приміщення для дітей з інвалідністю.
Предмет проектування – дизайн приміщення під тимчасове в ньому перебування
дітей переселенців з інвалідністю.
Мета дипломного проекту – розробити дизайн інтер’єру приміщення для дітейпереселенців з інвалідністю, спираючись на досвід країн першого світу. Привернути
увагу до проблематики з якими стикаються маломобільні групи населення. Поєднати
універсальність та естетику у проекті.
Методи проектування:
- теоретичні:

розгляд

історичної

підоснови

універсального

дизайну,

узагальнення основних принципів універсального дизайну.
- емпіричний: аналіз досвіду формування інклюзивності у різних країнах, опис
прикладів інклюзивного простору в США та Європі.
- конкретно-соціологічний: обробка соціологічних даних по темі інклюзивності
та опитань маломобільних груп населення на різні теми
Практичне значення проектування полягає в приверненні уваги до гостро
актуальної теми примінення принципів інклюзивності в різних сферах нашого життя:
соціальна толерантність та свідомість, містобудування за новими правилами,
універсальність в інтер’єрі.
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Питання адаптації простору таким чином, щоб якомога більша аудиторія людей
змогла безперешкодно ним користуватися популяризується серед сучасний
архітекторів, дизайнерів та різного роду науковців, в багатьох розвинених країнах
світу, все більше з кожним роком. Ми можемо споглядати певну тенденцію до
переформатування навколишнього середовища на більш інклюзивне, спрямоване на
охоплення більшості населення, без виключень.
Велику роль виконують соціологічні угрупування, вони привертають нашу
увагу до людей з різними ступенями інвалідності, до проблем з якими вони
стикаються у повсякденному житті, про які ми з вами навіть не замислюємось.
Чимало таких неприємних для маломобільних людей ситуацій можливо було б
уникнути, за допомогою невеликих змін в інфраструктурі міст, та додавши необхідне
спец обладнання туди, де це є необхідним. Також важливу роль відіграє робота з
інформацією, тобто чим більше людей усвідомлено ставляться до оточення, тим
легше і швидше іде процес перебудови міст.
Нижче розкрита тема основних принципів переформатування простору на
універсальний в контексті містобудування та облаштування дизайну інтер'єру, на базі
аналогів за кордоном та в Україні. Також розглянемо необхідні нормативи, та їх
втілення у життя на прикладі країн Європи, Азії та США. Проаналізуємо ергономічні
особливості що слід взяти до уваги при проектуванні інклюзивного простору. Також
однією з найголовніших задач є розкриття актуальності теми в умовах воєнного стану
в Україні на 2022р, на основі соціальних досліджень інших країн та безпосередньо
нашої

держави,

а

також

важливість

соціальної

активності

населення

та

відповідальність як головні важелі просування ідеї інклюзивності.

РОЗДІЛ 1.
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АНАЛІЗ ІНКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ ДІТЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
1.1. Розвиток універсального дизайну протягом ХХ - ХХІ ст.
Універсальний дизайн зародився тільки у післявоєнні часи, у США. Людей
почало турбувати що навколишнє середовище не бере до уваги фізичні особливості
певних груп населення. Більш того, зробивши певний аналіз можна прийти до
висновку, що такий тип оформлення простору буде корисним для більшості
населення. Це можна зрозуміти на прикладі пандуса - перш за все це допоміжний
механізм для людей що пересуваються на візках, але також може стати у пригоді тим
хто користується велосипедом, спішить кудись з валізами, мамам з візками для дітей.
Першим ідею дизайну для усіх запропонував американець Рональд Мейс (рис.
1.1.), котрий також мав інвалідність та пересувався за допомогою крісла-візка через
пережитий в дитинстві поліомеліт [4].

Рис 1.1. Рональд Мейс
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На місці зруйнованих будівель він запропонував будувати нові, комфортні для
всіх людей споруди й будинки. Ця концепція згодом була прийнята і архітекторами з
Європи. На даний момент найбільш прогресивні в цьому плані країни це: США,
Німеччина, Англія, Голландія, Данія та Японія.
Тим не менш чимало країн все ще ігнорують універсальний дизайн із-за чого
страждає велика частина нашого населення. Наразі це стає вагомою соціальною
проблемою, вирішити яку повинні перш за все дизайнери та архітектори наступних
поколінь.
Проаналізувавши наявні зараз приклади інклюзивного дизайну, можу впевнено
сказати, що головний акцент зараз направлено на загальну інфраструктуру і менше на
житлові квартали, маленькі магазини, громадський транспорт, ресторани, сантехнічні
приміщення, що теж є важливим. Зараз чимало скверів, парків, зупинок, обладнано
спеціалізованими пристроями для людей з різними ступенями інвалідності. Але
навіть зважаючи на це люди, а тим більше діти мають проблеми з безперешкодним
пересуванням містом або хоча б вулицею.
Історія розвитку універсального дизайну тільки почалась і ще не досягла свого
піку. По даним Держстату за 2021 рік в Україні знаходиться більше 2-ох мільйонів
людей з різними ступенями інвалідності, з них 163900 це діти [5]. Будуючи дім,
аеропорт, магазин, ресторан, парк, дитячий садочок, школу, бомбосховище або будьщо інше необхідно дбати і про них. Науковці наполягають на тому що, усунувши
перешкоди, більшість людей отримує шанс на вільне, незалежне життя, отримання
освіти, працевлаштування, приймання участі у спортивних змаганнях, отримання
належної медичної допомоги та користування всіма благами цивілізованого світу на
рівні з людьми без фізичних обмежень, оскільки інвалідність це не тільки медичне
поняття, а і соціальне.
Одним з найбільших наразі досягнень України в цій сфері можна вважати
ратифіковані у 2020 році закони згідно другої та дев’ятої статей конвенції ООН щодо
забезпечення інклюзивного оформлення простору для людей з інвалідністю в різних
сферах діяльності.
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На даний момент люди, що є власниками компаній, фабрик, заводів,
транспортних корпорації мають одну з найважливіших ролей у забезпеченні
формування інклюзивного середовища. Саме вони повинні давати приклад
облаштування простору таким чином, аби якомога більша частина населення мала
змогу на безперешкодне переміщення містом, а також право на вільне
працевлаштування, не отримуючи відмову на співбесіді по причині маломобільності.,
що є невід’ємною частиною формування в суспільстві звички думати та дбати про
комфортні умови для оточуючих нас людей. Також це дає шанс кваліфікованим
спеціалістам з інвалідністю отримати заслуговану посаду.
Окремої уваги я хочу приділити країнам Скандинавії, Швеції та Норвегії
зокрема. Наразі вони є одними з лідуючих у введенні інклюзивного дизайну в
повсякденне життя громадян, починаючи від простору для відпочинку і прогулянок
до належного проектування транспорту, готелів для людей з інвалідністю, окремих
парковок тощо.
Всі ці нововведення міст оцінюються безпосередньо людьми з інвалідністю [6],
які проходять соціальні опитування після користування, що вкотре доводить
необхідність створення громадських організацій, волонтерів, соціологів, які щоденно
займаються проблемами маломобільного населення. За належної підтримки з боку
влади зміни на краще пришвидшуються, та контролюються як громадою, так і
компетентними органами. Більш того, успішна політика сприяє залученню якомога
більшої кількості населення до активних дій та зверненню уваги населення на
проблеми меншинств різного роду. Люди люблять змінювати світ на краще коли
знають що стопроцентово досягнуть успіху та отримають необхідну підтримку від
держави і громадян, як морально так і економічну. Зараз на щастя стає все більше
благодійних центрів, організацій, які займаються саме підтримкою дітей з
інвалідністю.
Актуальність теми за воєнного стану в Україні неможливо заперечувати.
Більшість країн Європи зараз приймають біженців і нам просто необхідно створювати
центри для дітей з різними групами інвалідності, які наразі змушені емігрувати за
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кордон, а не на захід України, адже у нас майже повністю відсутні приміщення з
комфортними умовами для тривалого проживання таких діток.
1.2. Основні проблеми людей з інвалідністю при переселенні. Аналоги
дизайну інтер’єру приміщень для них у закордонному досвіді та в Україні.
Однією з основних проблем переселенців незалежно від того чи вони
емігрували за кордон або просто були переселені у іншу частину своєї держави - це
влаштування на роботу. Додавши до цього інвалідність, можна сказати що задача
пошуку вакантного місця стає ще більш складною.
По даним Міністерства соціальної політики України та ООН, під час воєнного
конфлікту в у 2014 на сході України до західних та центральних регіонів приїхало
близько півтора мільйона біженців з Луганської та Донецької областей. В основному
це число складається з осіб похилого віку, приблизно (950 тис. осіб), жінок
працездатного віку (майже 400 тис. осіб) та дітей (200 тис. осіб), з них близько 70
тисяч - інваліди. Наразі ще відсутні дані по кількості переселенців після
повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022р, але цифри значно
більші, а отже актуальність теми ще раз можна підкреслити.
За кордоном також стикнулися з цими проблемами, і виділяють ще одне болюче
для переселенців питання - соціальна адаптація. У Франції, Британії та деяких інших
країнах Європи існує така практика як «виплати по безробіттю», що досить сильно
сприяло створенню ще одного терміну – «довготривале безробіття». Більшість
переселенців навіть не намагаються знайти роботу, адже отримують від держави
кошти на проживання. Данія знайшла спосіб вирішити цю проблему та все ж
допомогти людям у біді, вони виплачують економічну допомогу тільки 2 роки, за цей
період людина повинна знайти собі роботу.
З соціальною адаптацією ситуація теж досить складна. Найважливішою
допомогою, беручи до уваги досвід наших сусідів, стали волонтерські регіональні та
міжнародні організації. Вони допомагають наразі й з питанням постачанням їжі,
медикаментів, одягу та з житлом.
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Важливим кроком є зміна терміну доступність на юзабіліті (в перекладі з англ.
«usability» - зручність використання). Запропоноване визначення кидає виклик
поточній термінології, але можуть допомогти розробити більш ефективні стратегії
досліджень і практики, з метою розробки теорії, застосовної до соціального
планування.
В Україні тема переселенців як ніколи актуальна, і ми зобов’язані свідомо
допомагати один одному у вирішенні вище піднятих питань, пам'ятаючи про всі групи
населення, а не тільки про більшість. Це також підтверджує і експертне оцінка,
отримана в ході соціологічних опитувань та інтерв'ю (соц. центрами). Важливим
кроком в Україні стане створення централізованої політики надання житла
переселенцям, якої на даний момент офіційно не існує зовсім.
Безперечно вдалим аналогом універсального проектування паркової зони та
майданчику для дітей є проект «kids together» [1], що знаходиться в Сполучених
Штатах Америки, а сама у маленькому містечку Кері, у Пн Кароліні. (рис 1.2)

Рис 1.2, Вхідна зона парку «Kids together», м. Кері, США
Простір було збудовано за підтримки місцевої влади та населення, слід також
відмітити, що процес планування та прилучення інвесторських коштів зайняв 7р.
У проекті ми можемо бачити, як гармонійно поєдналася природа, мистецтво та
елементи універсального дизайну. Всі 6.5 гектарів було спроектовано за принципами
інклюзивного дизайну, з розрахунком на те, що парк стане місцем для сімейного
відпочинку.
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Сам проект поділено на 4 основні зони: для дітей до 6 років, зона для школярів,
зона активного відпочинку для школярів (рис. 1.3), зона, де розташована скульптура
дракона (рис.1.4), яка одночасно слугує розважальним схилом (робота Вільяма Мура).
Все це об’єднано звивистими доріжками, 3 м шириною, аби людина на візку, велика
сім’я або люди на велосипедах могли безперешкодно пересуватися, і не заважати
один одному. Біля входу в паркову зону стоїть карта з граніту, по яким можна легко
орієнтуватися, інформацію продубльовано шрифтом Брайля. Також на майданчиках
є різного виду гойдалки, висоту яких можна регулювати, є також гойдалки для
немовлят та для дітей на візках. Пандуси розташовані у необхідним місцях, за
правильним кутом нахилу, що дає змогу будь-якій людині вільно дістатися до ігрових
зон.
За оцінкою громадян міста парк має надзвичайно позитивну атмосферу,
об’єднує людей різного віку та різних фізичних можливостей. Відвідувачі парку
також були задоволені вдалим поєднанням природи та технологічності. Вартість
проекту становить один мільйон доларів США.

Рис. 1.3. Ігрові зони для дітей у парку «Kids together»
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Рис 1.4. Спуск у формі дракона, парк «Kids Together»
Ще одним аналогом інклюзивного облаштування простору є сад на задньому
подвір’ї лікарні ім. Гренвіля, Труро, Корнволл, Сполучене Королівство (рис 1.5.)

Рис 1.5. Сад лікарні ім. Гренвіля, м. Труро
Прекрасний

приклад

перетворення

сірого

та

сумного

подвір’я,

яке

використовувалося як місце для паління робітників шпиталю, на сучасний та
інклюзивний простір для пацієнтів. В процесі будівництва провели озеленення зони,
додали багато місць для відпочинку, оздобили все гарними поручнями, з допомогою
яких проводять програму по відновленню рухової системи. У саду більшість людей
проводить свій час у післяопераційний період, тут вони проходять реабілітацію,
дихають свіжим повітрям та розважаються. Яскраве та мотивуюче довкілля тільки
14

сприяє найскорішому оздоровленню. У саду також часто проводять виставки
мистецтва та розважальні події.
Люди, що розробляли цей проект брали до уваги задовільнення когнітивних,
фізичних, емоційних та соціальних потреб пацієнтів. План саду створила компанія
“Вестлі Дизайн”, спираючись на отримані від лікарів та відвідувачів лікарні
побажання. Тут також встановили водну стіну і зони з квітами, що зонують простір
для персоналу і хворих.
Волонтерський рух неабияк сприяв просуванню цього проекту. Зібрані
пожертвування місцевого населення значно вплинули на його успіх. Усі хто
перебувають у лікарні дуже задоволені отриманим результатом, пацієнти відчувають,
що це місце дійсно допомагає їм швидше відновитися.
Особливості інклюзивного дизайну цього міста це висячі вазони для квітів та
клумби, велика кількість зон для відпочинку з різними типами сидінь. Рослини дають
змогу задіяти зорові та тактильні чуття та нюх. Продумано також тіньові зони, де
можна сховатись від сонячних променів - альтанки. Допоміжні поручні, що дають
змогу маломобільним пацієнтам ходити по саду та проходити реабілітацію. Водна
стінка утворює приємний звук, що розслабляє людей. Усі доріжки прокладено на
одному рівні, відсутні порожки.
Центр ім. Одюбона, Велфліт, Массачусетс, США також є прекрасним аналогом
використання універсального дизайну (рис. 1.6.) [1]

рис. 1.6. Вхідна зона центру ім. Одюбона, м. Велфліт, США
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Це реконструйований центр досліджень дикої природи, будівництво якого
завершилось у 2008 році. З ознак, що відповідають інклюзивному простору ту
присутні наступні: інформативні символи (для легкого сприйняття інформації, що
дозволяють задіяти

різні

органи

чуття), зонування підлогою та стінами

(використовуються різні покриття та кольори), а на відкритому повітрі зонування
проводиться зміною запаху та тактильних відчуттів, багато місць для відпочинку.
Будівля доступна для маломобільних груп населення, та людей з різними
групами інвалідності. Також було продумано природне освітлення та вентиляція за
допомогою великих вікон.
Перед плануванням було враховано побажання працівників та відвідувачів
центру, що сприяло хорошій оцінці населення. З самої будівлі можна безперешкодно
потрапити до заповідника. Також зважали і на екологічність будівництва, були
застосовані сонячні батареї для забезпечення приміщень електроенергією. Все це
мінімізує негативний вплив на оточуючу середу та відповідає екологічним нормам.
1.3 Головні принципи інклюзивного дизайну та класифікація необхідний
приміщень для дітей-переселенців з інвалідністю.
Універсальний дизайн немає стильових обмежень, він може поєднатися із хайтей, класицизмом, мінімалізмом, еко-стилем, лофтом тощо. Саме тому досить легко
втілити у життя будь-яку ідею, додавши до неї лише деякі деталі, які згодом
допоможуть багатьом людям.
Але все ж існує декілька основних принципів інклюзивного дизайну:
інтуїтивність [6] (спеціальні прилади повинні гарно продумувати, аби, тільки
подивившись на предмет, можна було зрозуміти його призначення та спосіб
користування), дублювання необхідної інформації шрифтом Брайля та голосовими
оголошеннями, мобільність меблів (можливість налаштовувати необхідну висоту
сидінь, ліжка, їх легке пересування за необхідності, можливо меблі-трансформери),
орієнтація на різні вікові категорії (різна висота рукомийників у ван вузлах,
облаштування ігрових майданчиків для дітей, та спортмайданчиків для дорослих
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людей з інвалідністю), ергономічність простору (широкі проходи, де легко проїде
людина на візку, пандуси з правильним кутом підйому, голосова навігація, спеціальне
обладнання

у

санвузлах.

Особливо

важливим

принципом

є

максимальна

автоматизація, аби при виконанні тієї чи іншої дії людина витрачала якомога менше
сил (наприклад кнопка допомоги на візку, або біля ліжка, просторі ліфти, автоматичні
машинки що роблять каву/чай, система розумний дім, аби більшість процесів можна
було контролювати за допомогою телефону/пульта).
Також буде доречним додати до основного списку належне оснащення
бомбосховищ, з двома окремими входами, з пандусами (рис. 1.7), системою
вентиляції, укріпленими стінами, дверима (рис. 1.8.) та вікнами , спальними місцями,
автономними генераторами, та запасами води та їжі на всіх людей що
знаходяться у приміщенні (працівники, діти, можливо батьки) мінімум на 2 тижня.
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Рис. 1.7. вхід до бомбосховища з пандусом.
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Рис. 1.8. укріплені двері у бомбосховище
У постанові від Кабінету Міністрів нашої держави вимагається наявність
наступних приміщень для освітнього процесу дітей з інвалідністю: кабінети
спеціалістів по роботі з особливими дітьми (логопед, фізіотерапевт тощо), зал для
занять спортом або лікувальних занять, кімната психолога і психотерапевта певного
профілю, медпункт, кімната для необхідного персоналу. Всі ці приміщення повинні
бути облаштовані за ДБН про право безперешкодного доступу до житлових будівель
та громадських споруд, там перелічені вимоги до будівництва всіх необхідних
складових універсального дизайну (пандуси, вхідні групи, санвузли, підйомні
пристрої тощо.
Також важливою деталлю є маркування всіх приміщень необхідними
позначеннями (рис 1.9), щоб відразу зрозуміти призначення тої чи іншої кімнати,
варто продублювати всі надписи шрифтом Брайля на відстані приблизно 1,50 м від
підлоги. Усі інформаційні табло, евакуаційні плани приміщення слід розміщувати на
висоті що буде комфортною і для людини на візку і для людини що стоїть (від 1 го
метру до 1.70 м).
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Належної уваги також слід приділити кольоровій гаммі кімнат. Часто яскраві
відтінки можуть визвати подразнення нервової системи у дітей з особливостями
розумового розвитку. Найбільш комфортними будуть відтінки синього, тілесного або
ніжно-зелені. Усі інші кольори можуть бути пастельними або мінімально як яскраві
акценти.
Сьогодні наше життя неможливо уявити без IT технологій, інтернет,
робототехніка, система “розумний дім” тощо. Все це допомагає нам кожного дня і
обов’язково стане у пригоді для людей з різними групами інвалідності. Максимально
автоматизована техніка зробить життя таких людей значно легшим, але слід
пам’ятати що і тут є необхідні допоміжні деталі. Наприклад у налаштуваннях майже
усіх пристроїв є функція спец можливості, там можна підібрати певний розмір
шрифту, включити голосовий супровід дій, налаштувати гучність тощо. Однак ці
технології необхідні нам не тільки для розваг або розвитку, за допомогою них ми
можемо контролювати персонал, записувати консультації лікарів з дітьми, робити
необхідні обстеження та аналіз, створення бази даних та роботи з документами. Тож
наявність ПК, ТВ, принтеру, автоматичних машин для кави, пульти управління
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світлом та вентиляцією, відеокамерами тощо, просто необхідна для полегшення
життя більшості людей з фізичними особливостями.

Рис 1.9. Умовні позначення в універсальному дизайні
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Ще одним допоміжним елементом стануть мобільні меблі. Вони повинні бути
комфортними у використанні для дітей різного віку, та легко рухатись щоб
створювати необхідні зони. Наприклад столи що складаються [11] (рис 1.10.),
мобільна інтерактивна дошка що може слугувати і проектором, полички (рис. 1.11.),
що складаються з модульних блоків, ліжка де коригується кут сидіння кнопками
тощо.

Рис 1.10. та 1.11. стіл що складається з окремих функціональних модулей та
легкорухомі полички. Архітектури: Atelier FCJZ, місто Шанхай, Китай, кафе
«21cake Baoshan Store»
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Висновки до 1-го розділу.
1. Було опрацьовано закордонні статті на тему універсального дизайну та
його історію його виникнення. Аналіз соціологічних даних ООН, заходів для
привернення уваги до проблеми інклюзивності та шляхи до поліпшення умов життя
людей з різними групами інвалідності. Також розглянуто досвід розвитку
інклюзивного дизайну в країнах Європи, США та Азії. Розкрита актуальність теми
універсального дизайну в наш час.
Інклюзивний дизайн - це певна філософія, що пронизує усі сфери нашого життя
- соціально-психологічну, культурну, оформлення простору (архітектура, дизайн
інтер’єру), інтернет тощо. Ми завжди маємо думати про те яким чином зробити свій
продукт таким чином, щоб якомога більша частина людей змогла комфортно ним
користуватися.

Ця

задача

є

невід’ємною

складовою

соціальної

політики

цивілізованих країн світу на всіх рівнях самоврядування держави.
23

2. Було розглянуто аналоги інклюзивного проектування приміщень у
закордонному досвіді, та їх оцінку експертами і населенням, а також проведено аналіз
основних проблем людей з інвалідністю при переселенні, тож основною причиною
питання ізоляції дітей з інвалідністю є не порушення розумового або фізичного
розвитку, а бар’єри навколо них.
3. Розглянуто низку прийнятих Українською владою рішень, за якими
громадяни зобов’язані впроваджувати та підтримувати перебудування середовища на
безбар’єрне, інклюзивне. Українці повинні відноситися з повагою до прав усіх людей
без виключень, та докласти максимальних зусиль аби кожен мав можливість
самостійно зайти та вийти з будівлі, не викликаючи спеціальну службу супроводу.
Також проведено аналіз доступності архітектурних об'єктів у містах, та
інфраструктури. Економічно вигідно буде проектування та побудова єдиного для всіх
зручного

та

універсального

простору.

Описано

необхідність

забезпечення

безперешкодного доступу до будівель для всіх.

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ ДЛЯ
ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
2.1. Зонування необхідних приміщень за функціональним призначенням
За функціональним призначенням передбачено наявність таких приміщень: 5
спальних кімнат, 3 сан. вузли, кухня, їдальня, хол, коридори, зала для загальних
зборів/лекцій, кабінет психолога, медпункт, навчальні класи, зал для оздоровчої
гімнастики та фізіотерапії, масажний кабінет, бомбосховище (з двома виходами),
ігровий/спортивний майданчик зі спец обладнанням. Також приміщення та територія
навколо повинна бути обладнана усім необхідним для людей з різними обмеженими
можливостями: пандуси, шрифти Брайля, додаткові поручні, у місцях де це
необхідно.
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За

спеціалізованою

літературою

рекомендована

наявність

наступних

приміщень:
- простір для індивідуальних занять, де фахівець центру надає послуги кожній
дитині індивідуально;
- зона для проведення групових занять. Важливо в цій зоні розмістити кілька
столів, розрахованих на різний зріст дітей, стільці, дошку для письма;
- приміщення для навчального процесу: модульні меблі (шафа, стільці, столи,
інтерактивна дошка, стелажі з різними посібниками тощо).
- Робоче місце для працівників центру
Також важливим місцем є ресурсна кімната, так називають місце де проводять
різні інтерактивні розваги, майстер-класи, оздоровчу гімнастику, конкурси та лекції.
Слід враховувати індивідуальні особливості дитини, поставити меблі різного розміру
та висоти, мобільні перегородки, меблі що можливо швидко прибрати та повернути
на місце. Як приклад приміщення можна поділити на дві зони - розважальну та
наукову.
Важливо розташувати навчальні матеріали у доступному для дітей місці. І в цій
зоні також автоматизація процесів - пульти для відкривання штор, кондиціонерів,
телевізори та колонки, багато речей що враховують більшість чуттів людини (квіти
для запаху, підлога для різних тактильних відчуттів, колонки для сприйняття
інформації через слух, тощо.
2.2. Класифікація прийнятих нормативних документів що спонукають
розвитку універсального дизайну та соціальна складова питання
У нашій державі нещодавно прийняли та ратифікували декілька важливих
законів, на їх підставі ми зобов’язані свідомо виконувати й слідувати актам захисту
людей з обмеженими можливостями. Найбільш вагомими наразі є прийняті до
Конституції України статті про соціальну безпеку людей з інвалідністю, їх право на
медичне страхування, в тому числі реабілітація, та про певні зміни в інфраструктурі
міста (прописані норми для транспорту, оновлені правила дорожнього руху тощо), що
є комфортними для маломобільних людей в тому числі.
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Також за указами діючого та екс-президентів України було прийнято низку
законів, які полегшують життя інвалідів в таких сферах життя людини: вирішення
насущних проблем, користування громадським транспортом, прибирання перешкод
на шляху до житлових будинків та громадських будівель.
Важливим кроком була розробка та прийняття цілої низки ДБН для людей з
інвалідністю, зокрема:
- ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для
маломобільних груп населення. [Чинний з 01.05.2007]
- ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 Будинки і споруди. Настанова з облаштування будинків
і споруд цивільного призначення елементами доступності

осіб з вадами

зору і слуху. Наказ від 30.12.2011 № 418. [Чинний від 30.12.2011]
- ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій. [01.10.2019]
- ДСТУ-Н В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. – [Чинний з
1.06.2017]
- ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти. [Чинні з 01.09.2018 р.]
- ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти. [Чинні з
01.10.2018] ДБН В.2.2-10-2001 Будівлі і споруди. Установи охорони здоров'я.
[Чинні з 01.04.2001 р.]
- ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. [Чинні з
01.03.2004 р.] На заміну ВСН 46-86.
- ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
[Чинні з 01.12.2019. ]На заміну ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.3.2-2-2009.
- ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. [Чинні з
01.11.2019 р.] – На заміну ДБН В.2.2-16-2005.
- ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II.
Будівництво.. [Чинний з 01.04.2016 р.]
- ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення. [Чинний з
22.07.2012]
- ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. [Чинні з 01.05.2017 р.] На заміну
ДБН В.2.6-31-2006.
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- ДБН В.2.2-40:2018 Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. [Чинні
з 01.04.2019] На заміну ДБН В.2.2-17:2006.
На жаль в Україні і досі існує проблема дотримання всіх вище перерахованих
вимог, що зазначені у нормативних документах. Створення контролюючих органів та
введення штрафів за їх недотримання зможе значно покращити цю ситуацію.
Варто пояснити, що до маломобільної групи населення відносять людей у яких
є труднощі із самостійним пересуванням, зчитуванням важливої інформації,
просторової орієнтації, люди з інвалідністю, а також вагітні жінки, особи похилого
віку, люди з візками для дітей.
Соціальна відповідальність є невід’ємною складовою переформатування
простору на інклюзивний. Покращити умови життя людей з інвалідністю можливо
дотримуючись деяких простих правил:
- Розсувні двері замість тих що обертаються (рис. 2.1).
- Кут нахилу пандусу 1:12 (рис. 2.2 і 2.3), та хоча б один додатковий поручень.
Потрібно слідкувати за цим, адже більшість з “пандусів” в нашій країні не
тільки не відповідають цим нормам, а і несуть загрозу для життя людей при їх
використанні.
- Будування одного великого плоского входу (пандусу) для всіх людей, без
сходів, у місцях де це можливо. (рис. 2.4)
- Заборона паркування на тротуарах. Будівництво паркінгів для власників авто у
місті, аби люди мали достатньо місця для проходу/проїзду на візку по тротуарах
міста.
- Універсальні кабіни у санвузлах, особливо у громадських туалетах (рис. 2.5).
- На вулицях повинні висіти вказівники та інформаційні дошки, необхідно також
повісити

символи

з

загальноприйнятими

умовними

знаками.

(Також

дублювання цієї інформації шрифтом Брайля, голосовою навігацією,
використання великого шрифту)
- Наявність мобільних пандусів та кнопки виклику допомоги у громадському
транспорті (рис. 2.6)
- Зупинки для транспорту без бордюрів. (рис. 2.7)
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- Приміщення

що

слугують

громадськими

приймальнями

повинні

розміщуватись на першому поверсі (за відсутності спец ліфтів).

Рис. 2.1. Розсувні двері
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Рис. 2.2. схема правильного планування пандусного підйому

Рис. 2.3. пандуси з правильним кутом нахилу, м. Ванкувер, Канада,
автор: Артур Еріксон
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Рис 2.4. єдиний для всіх вхід-пандус замість сходів

Рис. 2.5. ергономічна схема туалетної кімнати для інвалідів
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Рис. 2.5. санвузли оформлені за правилами універсального дизайну
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Рис. 2.6. автобус з пандусом

Рис 2.7. зупинка без бордюру та спеціальне покриття на переході для людей з
вадами зору
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2.3. Ергономічні особливості інтер'єру приміщення для дітей-переселенців
з інвалідністю та його концепція.
Основні норми та положення щодо універсальності будівництва житлових
приміщень та споруд було прийнято взимку 2018 року - ДБН В.2.2-40:2018 про
«Інклюзивність будівель і споруд». Ігнорування прописаних вимог вважається
дискримінацією маломобільної частини населення, вони є обов’язковими до
виконання. Все це спрямовано на досягнення прогресу у різних галузях, тож за
недотримання правил за законом встановлено великий штраф та виправлення
порушень за кошти забудовника.
Ергономічні особливості універсального дизайну полягають у прийнятті до
уваги фізичних та розумових здібностей більшої частини населення, тож коридори
повинні бути широкими, двері автоматичними (не ті що обертаються), пандуси - з
правильним кутом нахилу, а інформаційні дошки з дублюванням інформації
шрифтом Брайля та голосовим сповіщенням. Існує ще чимало простих ергономічних
моментів що потрібно брати до уваги, наприклад належне облаштування санвузлів та
дитячих майданчиків, заїзди на бордюр, поручні, низький транспорт, наявність
окремих паркових місць тощо.
На сьогоднішній день більшою частиною цих правил нехтують, нікому немає
діла до пандусів, поки не настає час опустити чи підняти валізу, а процент перехожих
що можуть відповісти на запитання “що таке тактильна плитка?” близько 2-3%.
Саме тому просто необхідно дотримуватися наведених у нормативних
документах вимог, там прописано всі важливі технічні особливості облаштування
безбар’єрності, а також ілюстрації та фото-приклади реальних об’єктів.
Концепція розумної будівлі часто зосереджена лише на технічному
облаштуванні та функціональності предметів інтер’єру, естетична ж цінність та
засоби композиції ігноруються як фактор об’єднання [10] .
Утім середовища, які реагують на зміну через впровадження обчислень, також
можуть розширити використання користувацького розвитку в бік універсальності,
ретельно розглядаючи відносини між людьми, контекст і діяльність; постійний і в
кінцевому рахунку експлуатаційний характер людського заселення побудованого
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середовища. Включення афективних обчислень у взаємодію людини з вбудованими
середовищами пропонує значний потенціал для розширення меж універсального
дизайну, щоб включити людей з аутизмом, людей з інтелектуальними вадами та
користувачів з набутими когнітивними порушеннями, включаючи деменцію.
Взаємодія між людиною і комп'ютером, що поєднується з інклюзивною архітектурою
і

емоційними обчислювальними

засобами, пропонує нову парадигму для

інтелектуальних середовищ.

Висновки до 2-го розділу.
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1. Досліджено перелік необхідних зон та функціональних приміщень для
дітей з інвалідністю. Основні риси планування таких приміщень це мобільність та
ергономічність, що враховує різноманітність фізичних особливостей людини (зріст,
спосіб пересування, вади зору, слуху, розумові здібності тощо). Важливо слідкувати
за виконанням роботи спеціалістів з особливими дітьми, тому рекомендовано
поставити відео нагляд у кімнатах таким чином, щоб не порушувати права дитини.
2. Розглянуто методи забезпечення фізичної безпеки при пересуванні на
об’єкті та при в’їзді/виїзді до нього людьми що вважаються маломобільними.
Описано важливість вільного отримання інформації, засоби її поширення та
залучення волонтерського руху до просування ідеї інклюзивності. Надано перелік
ідей для покращення планування згідно з особливостями універсальності простору.
Також перелічено низку прийнятих Українською державою рішень, що
відносяться до універсального дизайну приміщень згідно з ДБН В.2.2-40:2018 про
інклюзивність будівель та споруд.
3. Проаналізовано перелік прописаних у ДБН В.2.2-40:2018 про інклюзивність
будівель та споруд ергономічних вимог. Вказано на важливість облаштування
безперешкодного простору першочергового.
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РОЗДІЛ 3. ОПИС ПРОЕКТУ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
3.1. Генеральний план приміщення та опис архітектурно-конструктивної
частини
Ділянка, під будівництво приміщення для дітей-переселенців з двоповерховим
модулем та транзитним простором призначеним для дітей з різним ступенем
інвалідності, має прямокутну форму з розмірами 500х500м. Приміщення розташоване
на ділянці зі спокійним рельєфом, без ухилів та пагорбів, загальною площею 0,05 га.
Будівля знаходиться поруч з лісом, на території також є спортивний та ігровий
майданчик для дітей з інвалідністю, парковка і паркова зона. Там передбачено кілька
в’їздів на територію. Зона облаштована для активного проведення часу, так як діти з
певними фізичними вадами потребують цього не менше інших. Також у самому
будинку є кабінет фізіотерапевта, який проводить групові та індивідуальні заняття.
Медичний персонал просто необхідно розмістити у приміщенні, тому є невеликий
лазарет, і мед робітник, який в будь який момент готовий допомогти.
Озелененням слугує лісова зона навколо, а також теплиці, газон та клумби, все
це забезпечує комфортне довге перебування на території, а висока якість повітря
сприяє оздоровленню дітей. Більш того це задіює нюх і тактильні чуття, що є
важливою складовою при плануванні універсального дизайну. На прикладах
інклюзивного дизайну, наведених вище ми можемо зробити висновок про корисний
вплив таких деталей на загальну атмосферу проживаючих. Невеликі водоспади і
фонтани в саду також спрямовані на слухові органи людини.
Сам заклад виконує функцію тимчасового прихистку для дітей з інвалідністю,
що змушені були покинути свої домівки. Тут вони продовжують розвиватися фізично,
соціалізуються та отримають нові враження від майстер класів, лекцій, групових
інтерактивів та інших розваг,

підготовлених соціальними працівниками й

волонтерськими організаціями. Психологічна складова має неабияку роль у розвитку
дітей, тому в будівлі передбачено наявність простору для регулярних занять з
психологом,

психотерапевтом,

соціальними

працівниками,

які

підтримують
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моральних дух та слідкуються за прогресом розвитку діток. Фахівці з реабілітації
працюють з представниками користувачів для забезпечення знань з інвалідності як
аспекту людського різноманіття; планувальники забезпечують знання з архітектури
та просторового планування.
Тип покрівлі даху - двоскатний. Також частину приміщення будуть займати
веранда/тераса. Розміри будівлі – 22 х 15, з горищним дахом, архітектурний стиль Хай-тек. спальні - 5 (перший поверх), 3 (другий поверх) з цокольним поверхом, з
мансардою з терасою, з балконом, з гаражем,
3.2 Об’ємно-планувальне рішення, зонування.
Будівля для дітей-переселенців з інвалідністю складається з двоповерхового
модуля, має асиметричну форму (багатогранника). Основна частина приміщень
розміщена на першому поверсі всі кімнати мають просте планування об'єднані
одноповерховим транзитним простором з автоматичними розсувними дверима або
взагалі без додаткових перешкод на шляху.
Композиційна схема – компактна. Найважливіші приміщення для дітей
знаходяться в одному блоці, на першому поверсі, а службово-побутові та
приміщення спеціалізованого профілю знаходяться на цокольному поверсі, на
другому, та горищі. Центром композиції є хол, у якому діти з менторами проводять
більшу частину часу, займаючись майстер класами, проводять лекції тощо.
У самому приміщенні площею 600 кв метрів наявні наступні приміщення:
Холл для групових зборів, 2 санвузла (окремо зона душових і туалетів), спальні
приміщення для дітей (20 спальних місць), і спальні місця для працівників закладу
(10 шт), кухня, столова, зон для відпочинку, зона для занять великих груп, кабінет для
індивідуальних занять (логопед/психічний терапевт…), зона рецепції та приймальня
біля входу, бомбосховище (з 2-ма виходами, обладнаними за стандартами
універсального дизайну), кабінет головного менеджера закладу. Всі ці кімнати
розподілені на двох поверхах, на другий поверх можна дістатися на ліфті, або
пандусом зі сторони вулиці, який також слугує пожежним виходом. Він же веде у
бомбосховище ззовні.
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Бомбосховище, до якого можна увійти двома різними способами (ззовні та
зсередини будинку), обладнано спеціальною системою вентиляції, генераторами з
електроенергією що забезпечують роботу холодильних камер з необхідними
медикаментами та їжею. Стіни сховища удвічі ширші за зовнішні стіни будинку, двері
металеві, непробивні, стеля укріплена, на спеціальних каркасах. Укриття також
обладнано спеціальними допоміжними пристроями для людей з інвалідністю, там
також є система водопостачання, проведено інтернет. Запасів води та їжі у підвалі
вистачить на 50 людей на 3 тижні.
3.3 Короткий опис конструкцій: фундаментів, стін, перегородок,
перекриття ті інших елементів будівлі.
Фундамент плитний (для вищого рівня гідроізоляції). Вимощення відсутнє, адже для дітей з інвалідністю набагато краще підійде гумове,
антислизьке покриття по території, для комфортного пересування між основними
зонами та зонами для відпочинку, шириною 3000мм.
Стіни першого поверху частково несучі, масивні. Товщина зовнішніх стін 380мм, внутрішніх - 120мм.
Конструкція перекриття - монолітна плита, являє собою бетонну конструкцію,
товщиною 300 мм, що підтримується опорними стінами. Сходи, що ведуть на другий
поверх - не призначені для інвалідів, але є ліфт, що забезпечує комфортне
пересування дітей при необхідності. Сходи, що ведуть до та з цоколя (який також
слугує бомбосховищем і має два виходи), оснащені пандусом. Перекриття
міжповерхове, монолітне залізобетонне безбалкове.
Підлога основних приміщень – наливна, у технічних приміщеннях – плитка.
Тип покрівлі даху - двоскатний.
Було демонтовано перегородки для створення одного великого приміщення,
яке використовуватиметься як хол, де діти з менторами проводять більшу частину
часу, займаючись майстер класами, проводять лекції, вечірки тощо.
Приміщення санвузлів не переносились та не додавались, зміни було внесено
згідно ДБН для сантехнічних приміщень для людей з інвалідністю (розширення
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кабін та спец обладнання). Вихідні плани: (цоколь, 1 та другий поверх, горище)
Зонування першого

та другого поверху

відбувається

за допомогою

відокремлення приміщень стінами, або різним типом покриття підлоги. Другий
варіант дає змогу збільшити зону безперешкодного пересування дітей і одночасно
ділить простір. Це також необхідно для людей з порушенням зору, для сприйняття
середовища більш чітко, не забуваємо і про різноманіття тактильних відчуттів.
Максимальна кількість дверей - автоматично розсувні, або ті що відкриваються
вручну, аби запобігти пасток при відключенні електропостачання.
Технічна складність проектування такого середовища завжди повинна бути
збалансована

проти

абсолютної

необхідності

використання

принципів

універсального дизайну для зменшення технологічної складності.

Висновки 3-го розділу
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1. Наведено дані генерального плану приміщення та його архітектурноконструктивної частини. Розказано про основні зони на території, де
розташовано приміщення, та їх головні функції.
2. Надано опис об’ємно-планувального рішення, більш детального розподілу
функціональних зон, композиційної схеми приміщення.
3. На основі ергономічних даних та аналізу функціональності в універсальному
дизайні, створено опис планувальних рішень у приміщенні для дітейпереселенців з інвалідністю. Зонування відбувається за допомогою різних типів
покриттів підлоги, кольорами та перегородками.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
40

У дипломній роботі, на основі проаналізованих даних та прикладі інших країн
Європи та США, було розроблено дизайн інтер’єру для дітей-переселенців з
інвалідністю, а також особливу увагу приділено проблематиці

соціальної

відповідальності людей та приверненню уваги до теми інклюзивного дизайну.
Універсальний дизайн — це стратегія поліпшення рівного доступу для людей з
обмеженими можливостями, тож наведено ідеї та принципи яких слід дотримуватись
для поліпшення умов пересування маломобільної групи населення у різних типах
приміщеннях та на вулиці. Поняття особи та інвалідності має важливе значення для
реалізації стратегій універсального дизайну. Доступність включає як особисту, так і
екологічну складову, і була проаналізована у проектній роботі.
Міждисциплінарна участь в універсальному дизайні повинна залучати
реабілітаційні професії для того, щоб підвищити рівень якості перебування дітей у
приміщенні протягом довгого часу.
Досліджено основні концепції гнучкої архітектури на прикладі закладів з
продуманим інклюзивним дизайном, а також дана оцінка користувачів простором,
щоб підвищити рівень майбутніх планувань інклюзивних приміщень. Розробки
значною мірою реагують на екологічний контекст з метою зміни внутрішнього
середовища

для

зручності

відвідувачів

того

чи

іншого

закладу,

та

енергоефективності.
Основними рушіями формування інклюзивного простору є активна громадська
позиція населення, що надихає інших створювати щось універсальне і свідомо думати
про комфорт різних груп людей. Критично важливими моментом що було досліджено
це практика відносин між людьми та навколишнім середовище, тобто доступність,
юзабіліті та універсальний дизайн при проектуванні простору, орієнтованого на дітей
з інвалідністю.
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