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Людмила БАР МАШ ИН А  
Тетяна САВОНЮК  
Ю р ш  СКЛЯРЕНКО

П р и н ц и п и  ФОРМУВАННЯ т а  АДАПТАЦ!?
ДОШКЫЬНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАД1В 

3 УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ 1НВАЛ1Д1В

Люди 3 обмеженими ф1зичними можливостями, як i решта населения, потре- 
бують забезпечення доступност! Bcix сфер сусп1льного життя: осв1ти, охорони здо- 
ров’я, npaui, вщпочинку, спорту тощо. Недоступн1сть для 1нвал1д1в будь-яко1 з визна- 
чених сфер призводить до порушення процесу як i'x особисто! реаб1л!тац1Т, так i in- 
теграцц у сусп1льство. Натом1сть усп1шн1сть цього процесу передбачае необх1дн1сть 
адаптац!!' до потреб 1нвал1д1в кожного конкретного об’екта, призначеного для того чи 
1ншого закладу громадського обслуговування, шляхом проведения спец1альних захо- 
д1в щодо пристосування найб1льш важливих функц1онально-типолопчних вузл!в. В 
ycix арх1тектурних об’ектах icnye сп1льна ф упа таких вузл1в: вх!дн1 зони, горизон- 
тальн! та вертикальн! комун1каци, сан1тарн1 вузли. При цьому кожна типолог1чна 
трупа громадських об’ект!в мае певи! функщонально-розпланувальн! особливост!. 
Для кожного об’екту мають бути визначен! специф1чн1 функц1онально-типолог1чн1 
вузли, адаптац1я яких разом i3 сп1льною групою забезпечить доступн1сть в1дпов1д- 
ного закладу для маломоб1льних людей.

Доступн1сть буд1вл1 в щлому, перш за все, передбачае проведения спец1альних 
заход1в щодо адаптаца до потреб 1нвалщ1в вх1дно1 групп (п1дход1в, п1д’1зд1в. Ганку, 
тамбуру, вестибюлю тощо). Кожний громадський заклад як арх1тектурний об’ект е 
комплексом основних, допом1жних, обслуговуючих та комун1кац1йних прим1щень, 
кшькють, розпланувальн! р1шення, параметра та розмщ ення яких обумовлен! ба- 
гатьма факторами, головним з яких е призначення або визначальна функц1я об’екту. 
Незалежно в1д типу закладу або пщприемства принайми! т1 прим1щения, де в1дбу- 
ваеться обслуговування в1двадувач1в, мають бути доступними для людей з обмеже
ними ф1зичними можливостями. Важливими елементами внутр1шньо1 структури бу- 
д{вель фомадських заклад1в е сан!тарн1 прим1щення, тому в кожному об’ект! сл1д 
влаштовувати, як м!н1мум, один пристосований до потреб 1нвал1д1в туалет. Доступ- 
HicTb фомадського об’екту не може бути забезпечена без в1дповщно\' орган1зац1Т 
шлях1в горизонтальнйх i вертикальних комун1кацш, що передбачае наявн!сть достат- 
ньо1 площ! для пересування та маневрування на 1нвал1дному в1зку. 3 огляду на не- 
обх1днють забезпечення доступност! для 1нвал1д1в громадських заклад1в, зокрема ви- 
ховних та навчальних, важливого значения набувають питания, пов’язан! з орга- 
н1зац1ею безпечиоУ евакуац!'! людей !з в1дпов1дних буд1вель. В екстремальних умо- 
вах, коли вимушена евакуац1я може супроводжуватись пан1кою у зв’язку 1з ран
товою небезпекою, иаявн1сть у людському потоц! oci6 з обмеженими ф1зичними 
можливостями (нав1ть одного 1нвал1да на в1зку) може призвести до значних усклад- 
нень. Це обумовлюе необх1дн1сть проведения спец1альних заход1в, зокрема облаш- 
тування та в1зуальиого в1дображення Bcix комун1кац1йних шлях1в з урахуваиням спе- 
циф1чиих потреб маломоб1льиих людей.
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Проблема доступност! для людей з обмеженими ф1зичними можливостями гро- 
мадських заклад1в, у тому числ1, виховних та навчальних потребуе не т1льки вир1- 
шення арх1тектурно-розпланувальних та технолопчних питань, але й ticho пов’язана 
13 соц1альними та орган1защйними аспектами щодо функц!онування кожного кон
кретного типу заклад1в. Виховн! та навчальн! заклади, а сама дитяч! садки, школи, 
профес1йно-техн1чн1 училища, 1нститути тощо розрахован! на одночасне тривале пе- 
ребування значно! к1лькост1 людей, тому впровадження спец1альних заход1в щодо 
в1дпов!дного до потреб 1нвал1д 1в Ух облаштування стосуеться як буд1вель в ц1лому, 
так i окремих прим{щень. Сл1д зазначити, що впровадження при проектуванн! та 
зведенн! громадських буд1вель принципу “гнучкост!” розпланувальних piuieHb, який 
забезпечуе необх1Дну трансформац1Ю та ун1версальне використання прим1щень, мо- 
же суттево полегшити завдання забезпечення доступност! таких буд1вель длй 1нва- 
л1д1в. Цей принцип передбачае врахування Bcix необх1дних i можливих вар1ант1в ви
користання фомадських об’ект1в, зокрема, буд1вель виховних та навчальних закла- 
д1в шляхом р1зних комб1нащй прим1щень: об’еднання ix  або в1докремлення; зм1ни 
призначення за допомогою трансформац!'! або зам!ни обладнання тощо.

Для д!тей-1нвалщ1в, що потребують виховання та навчання, а також для дорос- 
лих людей 3 обмеженими ф1зичними можливостями, як1 можуть i бажають отримати 
осв1ту, дуже важливими е сучасн! зм1ни традиц1йних п1дход1в до системи навчання, 
методики п формування, тип1в навчальних заклад!в та i'x розм1щення. Основою цих 
зм1н е ор1ентац1я на виявлення й розвиток 1ндив1дуальних зд1бностей кожного члена 
сусп1льства. На В1дм1ну вщ усередненого п1дходу до оц1нки м1стобуд1вно1 ситуац11, 
ун1ф!кац11 груп населения за р!внем потреб i тип1зац11 на ц1й основ! учбових заклад1в, 
з ’явилися нов! тенденц!'!, що на сучасному р!вн! розвитку науково-техн!чно1 сфери 
обумовлюють в1дпов1дн1 потреби в осв!т!. Так в роботах I. Г. Воробйова' пропону- 
еться система учбово-виховних заклад!в, яка вшповщас' вимогам виховання та нав
чання !нвал!д!в. Вона базуеться на наступних принципах:

-  взаемов!дношення, тобто ор1ентац!я не на вузьку типолог!ю кожного з вид!в 
учбово-виховних заклад!в (дошк1льного, загальноосв!тньо1 школи, профес!йно-тех- 
н!чно1 осв!ти тощо), а на Vx функщональний та орган1зац!йний взаемозв’язок;

-  в1дкрит1сть, тобто 1нтеграц1я i3 закладами, як1 зд1Йснюють !нш1 види гро- 
мадського обслуговування, виробництвом, житлом;

-  моб1льн1сть, тобто функц!ональна гнучк1сть у час!, адаптац1я до зм1н соц!- 
альних потреб;

-  !ндив!дуальн1сть, тобто перехщ на типи заклад1в, як1 вщпов1дають потребам 
р1зних ф уп  населения та дозволяють максимально розкрити та розвинути 1нди- 
в1дуальн1 зд1бност1 особистост!.

Традиц1йною для Украши, як i для шших пострадянських кра'ш, е система 1зо- 
льованого виховання та навчання д 1тей-1нвал1д1в у спец!ал!зованих дитячих дошюль- 
них закладах, спец1альних школах та будинках-1нтернатах. При цьому встановлено, 
що нав1ть шестим1сячне перебування маленько! дитини в умовах позбавлення мате-

' Воробьев И. Г. Концептуальные направления совершенствования сети и типов учебно-воспи
тательных зданий в условиях перехода к рыночной экономике // Перспективные направления 
проектирования жилых и общественных зданий: Сб. науч. тр. КиевЗПИИЭП. -  К., 1995. -  С. 41-48.
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ринсько! oniKH призводить до значного упов1льнення и ф1зичного та розумового 
розвитку. Тому д1тей з обмеженою рухом1стю та 1ншими вадами розвитку сл1д на- 
правляти до заклад1в пост1йного перебування т1льки у виключних випадках, коли 
ф1зичний стан дитини не дозволяе зд1йснювати и виховання або навчання у масових 
дошк1льних та шк1льних закладах.

При новому буд1вництв1 дитячих дошк1льних заклад1в та загальноосв!тн1х шк1л 
необх1дно впроваджувати арх1тектурно-розпланувальн1 р1шення, як1 передбачають Тх 
повну доступн1сть як для д1тей-1нвал1д1в, так i прац1вник1в з обмеженими ф1зичними 
можливостями. Адаптащя до потреб швал1д1в 1снуючих виховних та навчальних за- 
клад1в мае зд1йснюватись на основ! соц1ально-демофаф|чних розрахунк1в шляхом 
визначення в ix загальн1й систем! необх1дно1 к1лькост1 базових об'ект1в для i'x по- 
дальшого пристосування. Забезпедення доступност! зазначених заклад1в для Д1тей- 
1нвап1д1в потребуе врахування таких специф1чних вимог, як в1дпов1дне облаш- 
тування та обладнання окремих примщень, орган1зац1я виховного та навчального 
процесу 3 урахуванням особливостей цих д1тей тощо.

Профес1йне навчання людей з обмеженими ф1зичними можливостями -  окрема 
галузь couianbHO-ryMaHiTapHOi д1яльност1, до яко1 входить як навчання молод!, що 
набувае першу профес1ю (!нвал1ди з дитинства), так i п!дготовка та переп!дготовка 
дорослих швал1д1в. Потреба в профес1йно-техн1Чн!й, середн1й спец1альн1й та вищ1й 
ocBiTi серед людей з обмеженими ф1зичними можливостями, особливо 1нвал1д 1в з 
ушкодженням опорно-рухового апарату, досить велика. Це можна пояснити зокрема 
значним пщвищенням р1вня автоматизацй’ та комп’ютеризац!’! Bcix сфер сучасноТ 
трудово! д1яльност1.

За результатами статистичних дослщжень, проведених у Pocii'^, за умов ство- 
рення безперешкодного середовища серед молодих людей, як1 щор1чно вступають до 
середн1х i вищих навчальних заклад1в, до 2,7% можуть становити 1нвал1ди, в тому 
числ! люди 3 ушкодженнями опорно-рухового апарату -  0 ,17%. Багато молодих 1нва- 
л1д1в 1з р1зними вадами здоров’я, зокрема з обмеженими ф1зичними можливостями, 
намагаються потрапити у звичайн! учбов! заклади. М1ж тим, як вже було зазначено, 
арх1тектурно-розпланувальн1 р1шення в1дпов1дних буд1вель не забезпечують можли- 
BOCTi навчання людей is втратою опорно-рухово! активност! та 1нших категор1й 1нва- 
л1д1в. Таким людям у кращому раз! пропонуеться заочна форма навчання без доступу 
до б1бл1отек, аудитор1й, лабораторж, що обумовлюе недостатню фахову п1дготовку. 
В той же час при набутт! повноц1нно1 осв1ти б1льш1сть 1нвал1д1в могли б самост1йио 
вир1шувати проблему власного працевлаштування та життезабезпечення.

Специф1чною вимогою щодо забезпечення можливост! набуття 1нвал1дами 
профес1йно-техн1чно1, середньо! спец1альноТ та вищоТ осв1ти е необх1дн1сть створен- 
ня разом 1з учбово-виховним ще i спец1ального реаб1л1тац1йного середовища, бажапо 
у тих саме учбових закладах, де набуваеться профес1йна осв1та чи квал1ф1кац1я. При 
цьому сл1д враховувати, що рац10нальн0 працевлаштувати людей з ушкодженнями 
опорно-рухового апарату дозволяють 56 спец1альностей, тобто 18% в1д загального 
перел1ку. Особам з дефектами зору рекомендовано 14 спец1альностей, що складае 
4,6% в1д загального перел1ку. Для людей з дефектами слуху перел1к фах1в е значно

 ̂Степанов В. К. Специализированные учсбпо-лсчсбныс ц стр ы . -  М., 1987. 
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ширшим i складае майже 40% в1д ix загальноТ к1лькост1. Умови для навчання зазна- 
чених груп доц1льно забезпечувати в учбових закладах, пов’язаних 1з легкою, хар- 
човою, металообробною, деревообробною галузями промисловост!, а також у педа- 
гог1чних, пол1техн1чних, економ!чних та культурно-мистецьких середн1х та вищих 
навчальних зaклaдax^ Створення в1дпов1дних умов для отримання швал1дами профе- 
с1йно-техн!чно1, середньоТ спец1ально1 та вищоУ осв1ти потребуе проведения науко- 
вих досл1джень щодо вибору у загальн1й систем! базових навчальних заклад1в. Це 
мае сприяти рац1ональн1й орган1зацГ1 навчального процесу для людей з обмеженими 
ф1зичними можливостями.

Адаптац1я до потреб маломоб1льних груп дошк!льних i навчальних заклад1в 
потребуе перегляду основних принцип1в нормування та проектування. В1дпов!дно це 
вимагас, кр1м урахування вище зазначених сп1льних вимог, формування спец1ально 
обладнаного учбово-реаб1л1тац1йного середовища 13 рац1ональним розм1щенням нав
чальних М1сць для !нвалщ1в.

Головною ознакою об’емно-розпланувально! структури буд1вель дошк1льних 
дитячих заклад1в е характер взаемозв’язку м1ж трьома типолопчними блоками, а са- 
ме -  дитячими групами, сп1льними для Bcix груп прим1щеннями та прим1щеннями 
адм1н1стративно-господарського призначення. Доступн1сть д1тей-1нвал1д1в мае бути 
забезпечена до Bcix прим1щень кр1м господарсько! групи. До сп1льно1 для Bcix гро- 
мадських об’ект1в групи функц1онально-типолопчних вузл1в у буд1влях дошк1льних 
дитячих заклад1в додаються зони для занять, зони глядацьких м1сць, общи! зони.

Буд!вл! навчальних заклад1в, як правило, включають наступи! групи прим1- 
щень: учбов!, учбово-виробнич!, учбово-спортивн!, культурно-масового призна
чення, адм1н1стративно-службов!, загально-побутового та господарського призна
чення. Yci прим1щення навчальних заклад1в мають бути доступними для oci6 з обме- 
женою рухом1стю, як1 можуть бути як учнями або студентами, так i викладачами або 
прац1вниками.

Основними функц1онально-типолопчними вузлами, як! потребують прове
дения спец!альних заход!в з адаптац!Т до потреб 1нвал1д1в, кр!м сп!льно1 для Bcix гро- 
мадських об’ект1в групи, у буд!влях навчальних заклад1в е зони для занять, зони гля
дацьких м1сць, общи! зони, зони обслуговування, робоч! зони.

Важливим аспектом забезпечення доступност! сфери виховання та навчання е 
визначення оптимально! юлькост! дошк1льник1в, учн1в або студент1в-1нвал1д1в у гр у -, 
ni, клас1, на факультет! тощо, яка дозволяе враховувати психолог1чн! особливост! 
взаемно! адаптац1Т 1нвал1д 1в та колективу, а також максимально збер1гати типоло- 
Г1чну структуру буд1вл1 та параметри основних груп прим!щень.

Надшшяа доредколегИ 27.12.2002
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