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КОНЦЕПЩ Я ФОРМ УВАННЯ РЕАБ1Л1ТАЦ1ЙНИХ КОМ- 
ПЛЕКС1В НОВОГО ТИПУ ДЛЯ Д1ТЕЙ 13 ОБМЕЖ ЕНИМ И Ф13ИЧ- 
НИМИ М ОЖ ЛИВОСТЯМ И, ЗОКРЕМ А ХВОРИХ ДЦП, НА OCHOBI 
ЗАСТОСУВАННЯ 1ПОТЕРАП11 (Л1КУВАННЯ ВЕРХОВОЮ  13Д0Ю)

За статистичними даними останн!х рок1в близько 10% населения Св- 
ропи мае ф1зичн1 та розумов! вади. Все бшьше зростають показники 1нва- 
лщност! серед д1тей. Виникае необх1дн!сть розробки системи реаб1л1тацп, 
яка включае медичн!, психолог1чн1, педагог1чн1, соц1ально-економ1чн1, ар- 
х!тектурно-просторов1 та 1нш1 заходи, спрямован! на максимально можли- 
ву компенсац1ю обмежень життед1яльност1 маломоб!льних груп населения. 
Метою реаб1л1тацП’ е покращення ф1зичного стану дитини, його соц1альна 
адаптац1я та !нтеграц1я в сусп1льство. Вир1шення завдання щодо реаб1л1та- 
uii д1тей-1нвал1д1в вимагае комплексного п1дходу та використання в1дпов1- 
дного в1тчизняного та заруб1жного досв1ду.

Дуже актуальним е досл1дження та застосування нових прогресивних 
форм ф 1зично1, психолог1чноУ та соц1ально|' реаб1л1тацн, а також створення 
в1дпов!дних сучасних арх!тектурних об’ект1в як нових типолог1чних оди- 
ниць. Прикладом такого нового типолог1чного об’екту е спортивно- 
реаб!л1тащйний комплекс для д1тей 1з обмеженими ф1зичними можливос- 
тями, зокрема хворих ДЦП, функц1онування якого базуеться на застосу- 
ванн! л1кувальноТ верхово! Тзди. Вир1шення проблеми обгрунтованого фо- 
рмування центр1в inoTepaniV як, з одного боку, медико-соц1альних заклад1в, 
а 3 1ншого -  арх1тектурних комплекс1в потребуе розробки базовоТ концеп- 
uii i3 урахуванням багатьох аспект1в. Таким чином, можна сформулювати 
тему даноТ статт! та в1дпов1дного досл!дження: м1стобуд!вна орган1зац1я, 
функц!онально-планувальна та об’емно-просторова структура центр1в ino- 
Tepanii з урахуванням вимог д!тей з обмеженими ф1зичними можливостя- 
ми, зокрема хворих ДЦП.

1потерап1я -  л1кування за допомогою коней (в1д грецького «hippo.s» -  
к|'нь). Це форма реаб1л1тац11’, яка використовуе г1мнастичн1 вправи на кон! 
(вольтежування). Оск1льки практика показуе ефективн1сть такого напрям- 
ку, виникае необх1дн1сть у створенн! центру inoTepanii як багатофункц1о- 
нального реаб!л1тащйного комплексу, що в!дпов1дав би сучасним стандар
там у галуз! охорони здоров’я та спорту.

У GBponi 1потерап1я почала розвиватися 1нтенсивно в останн! 30-40 
рок1в; спочатку у Скандинав!'!, пот!м в Н1меччин!, Франц!У, Голландп, Ве- 
ликобритан!Т, Польщ!, Груз!'!'. Даний метод л1кування був визнаний як ефе- 
ктивний Шмецькою ф1з1отерапевтичною асоц1ац1ею (Deutsche Verband fur 
Physiotherapie - Zentriverband der Krankengymnasten). Науковим обгрунту- 
ванням inoTepanii наприк!нц1 XIX стор1ччя займався французький доктор
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Перон, який стверджував, що позитивний вплив верховоТ Узди на орган1зм 
людини полягае, зокрема, в актив1зацп руховоТ i дихальноУ функц!й, а та- 
кож кровооб1гу. У Норвегп в 1953 роц1 в1дкрито перший спец1альний 
центр л1кувально|' верховоТ Узди для д1тей-!нвал1д1в.

Сл1д зазначити, що, нажаль, М1нохоронздоров'я УкраУни дотепер в1д- 
носить !потерап1ю до нетрадиц1йних метод]в л1кування. При цьому в Укра- 
ш! за даними фах1вц1в зараз майже 30 тисяч д1тей хвор! церебральним па- 
раг1!чем. Тшьки у Киев! таких приблизно п1втори тисяч], i ц1 цифри з кож- 
ним роком ростуть. Попри все перш! центри 1потерап1Уяк медико-соц1альн! 
заклади вщкриваються i в УкраУн! -  в Киев!, Харков!, Донбас!, Одес!.

Науков! досл1дження щодо реаб!л1тац!йних центр!в для д!тей- 
!нвал!д!в, а особливо к!нноспортивних комплекс!в, мають велике значения. 
Вони TicHO пов’язан! !з !снуючими розробками, як! стосуються проблем 
формування доступного середовища життед!яльност! дня маломоб!льних 
груп населения. Результати цих розробок певною м!рою створили теорети- 
чну та науково-методичну базу для обгрунтованого формування нового 
типу арх!тектурних об’ект!в -  центр!в !потерап!У. Приклад!в таких об’ект!в 
в арх!тектурн!й практиц! УкраУни поки не !снуе, тому арх!тектурно- 
типолог!чн! досл!дження об’емно-просторового ! композиц!йного р!шення, 
м!стобуд!вноУ орган!зац!У, а особливо функц!онального зонування е дуже 
важливими та своечасними.

Арх!тектурна концепц!я формування центр!в !потерап!У для д!тей з 
д!агнозом ДЦП як багатофункц!ональних комплекс!в базусться на рац!она- 
льно.му Х)нуванн} як м ’/стобуд/внпх npocropie, гак i окрсм их  арм 'гсм урн и л  
об’ем!в. Центр л!кувальноУ верховоУ Узди е ц!лим комплексом буд!вель ! 
споруд р!зного функц!онального призначення, на його арх!тектурне та фу- 
нкц!онально-просторове р!шення впливае ряд фактор!в, пов’язаних:
- 3 експлуатац!ею к!нноУ бази;
- з! специф!кою використання реаб!л!тац!йного центру маломоб1льною 

групою населения;
-  3 в!ковою структурою групп д!тей, що проходять реаб!л!тац!ю, а також 

психолог1чними особливостями ц!еУ групп.
Основа формування центр!в л!кувальноУ верховоУ Узди -  умови роз- 

м!щення Ух в структур! м!ста (м!стобуд!вна ситуац!я). В!дпов!дно визнача- 
льним фактором, що впливае на вар!ант розм!щення об’екту, е необх!д- 
н1сть експлуатац!У к!нноУ бази. Це передбачае наявн!сть великоУ площ! д!- 
лянки для буд!вництва манежу та допом!жних буд!вель та споруд. На но- 
вих територ!ях вони вир!зняються, головним чином, р!зноман1тн!стю голо- 
вних ! перифер!йних функц!й. На в!льних площах в структур! забудови, що 
склапася !сторично, !поцентр може мати, як правило, невелик! площ! та 
окорочен! головн!! перифер!йи! функц!У.

При вибор! арх!тектурно-планувального р!шення велике значения 
мае розм!щення об’екту по в!дношенню до транспортноУ !нфраструктури. 
Вид!ляють остр!вне, кутове ! одноб!чне розм!щення вздовж маг!страл!.
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Функц1ональне р1шення мае величезне значения, i в деяк1й Mipi, ви- 
значае арх!тектурне формотворення комплексу. При проектуванн! даного 
типу буд1вл1 воно мае своТ характерн! особливост!, оск1льки призначене 
для маломобшьноТ групи населения. Як комплекс буд1вель i споруд центр 
inorepaniY може м1стити наступи! фуикц1оиальн1 зоии:

1) зона осиовних буд1вель i споруд;
2) господарсько-обслуговуюча зона;
3) рекреац1йиа зона.

Зона осиовних буд1вель i споруд складаеться з таких сектор!в: спор- 
тивний; медичний; житловий; сектор громадського харчувания.

Спортивний сектор представлено К1‘нниим комплексом i м1стить на
ступи! функц1онапьи1 зони: безпосередньо спортивну (манеж критий чи 
в1дкритий); господарську (коиюшия з обслуговуючою групою прим1- 
щень); зону громадського харчувания; адм!н!стративну; техн1чну; допом!- 
жиу.

Група медичиих прим!щень (медичний центр) м!стить так! функц1о- 
иальи! зоии: адм1и!стративну; л!кувапьио-реаб1л!тац1йну (д1агностичн1 та 
терапевтичи! каб1нети); обслуговуючу (реестратура, прим1щення для оч!- 
кувания та in.); торговельиу (аптека); допом1жиу (складськ! та пщсобн! 
прим1щеиня); рекреац1йну.

Наявн!сть готельиого комплексу залежить в!д м1стобуд]вноТситуацп, 
а також заедания замовника. Житлова група прим1щеиь може мати насту
пи! фуикц1оиапьн1 зоии: адм1и1стративиу; житлову; обслуговуючу; госпо
дарську (складськ! i п1дсоби1 прим1щения); допом1жиу трупу прим1щень.

Група громадського харчувания (Тдальия) м!стить так! зоии: адм!н1с- 
тративну; зону прим|‘щень для в1дв1дувач!в; виробиичу (кухня з допом1ж- 
иими прим!щеннями); складську (п1дсоби1 i складськ! прим1щення); побу- 
тову (група прим!щень, призначеиих для персоналу).

За правильного п!дходу до фуикц1онального зонувания визначаеться 
склад осиовних i другорядних буд!вель i споруд, установлюються рац1она- 
льи! комуи!кац1йн1 зв’язки -  рух технолог!чиого обладиання, в1дв1дувач1в 
та персоналу. На основ! цього принципу розробляеться функц1онально- 
планувапьиа структура центру л!кувальноТ верховоТУзди.

Виявлеио, що об’емно-просторова структура об’екту формуеться за- 
лежно в!д розвитку и функц1ональних i типолопчиих особливостей, Тх су- 
MicHOCTi i ступеню 1итеграц11'. На щ'й основ! сформульован! принципи фун- 
кц1онапьного зонування: компактност!, модульност! i гиучкост! щодо ви- 
бору арх1тектурио-плаиувальних р1шеиь реабш1тац1йиих комплекс1в. 
Принципи компактност) передбачають формувания об’емно-просторово!' 
структури об’екту з урахуваниям екоиом1Т коштовиих земель, енерго- i ре- 
сурсозбереження. Виходячи з цього, сл1д обирати оптимальиу поверхо- 
BicTb буд1вл1, схему зоиувания, а також враховувати иеобх!ди!сть викорис- 
тання п1дземиого простору (часто п1д автостоянки та !нш1 техн1ко- 
обслуговуюч! прим1щения. Принцип модульност! визиачае рац1онапьн1
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прийоми арх1тектурно-планувальних р1шень комплекс1в, що забезпечуе те- 
хнолог1чн! та конструктивн! потреби р1зноман1тних за функц1онапьним 
призначенням просторових частин буд1вл1 в единому об’ем!, а також акус- 
тичний комфорт i нормований р|’вень шуму в р1зних функц1ональних зонах 
комплексу. Реал|'зац1я принципу гнучкост! потребуе прийняття в1дпов1дних 
арх1тектурних, конструктивних i технолог1чних р1шень, що дае можлив1сть 
трансформувати npocTip, швидко переплановувати структуру центру ino- 
TepaniV -  добудовувати буд1вл1 у план! i у висоту, виконувати !нш1 транс- 
формацп за ф1ксований пер1од часу. Принцип гнучкост! забезпечуе макси- 
мальну 1золяц1ю i одночасно оптимальну доступн1сть прим1щень при р1з- 
номан!тних схемах об’еднання простор1в, що трансформуються.

Задача формувамня арх1тектурно-художнього образу реаб!л1тац1йно- 
го центру пов’язана з тим фактором, що комплекс призначено для д!тей з 
ф1зичними чи розумовими вадами i своею психолог1ею. Bin може мати 
символ1чний характер, викликати у д1тей р1зн! асоц1ац1У з тваринного чи 
рослинного св!ту, а арх1тектура повинна бути дуже виразною.

На основ! анал1зу арх!тектурно-планувальних параметр1в основних 
функц1онально-типолог1чних вузл!в житлових будинк1в та громадських 
буд!вель, що враховують антропометр1ю 1нвап1д1в, розроблен! просторов! 
вимоги реаб1л!тац!йних центр!в inoT epaniY . На територ!ях комплекс!в необ- 
хщно передбачати м1сця для власних авто с!мей з д!тьми-!нвал1дами i зони 
для спец!ал!зованого автотранспорту, що ix обслуговус, на в!дстан! не 6i- 
льше 60 м. в!д входу у буд1влю чи споруду. М1сця для стоянки власних ав
тотранспортних засоб!в мають бути вид!лен! розм1ткою i позначен! спец!а- 
льними символами. Ширина стоянки для автомоб!ля мае бути не меншою 
3,5 м. Вх!д до будинку мае бути достугший для !нвал!да. У раз! потреби в!н 
мае бути обладнаний пандусом або п!д!ймачем. Ширина маршу пандуса 
мае бути при односторонньому рус! не менше, як 1.2 м, а при двосторон- 
ньому - не менше, як 1.8 м. 3 обох бок!в пандуса мають передбачатися 
огорож! 3 поручнями. Ширина входу мае бути не менше, як 0.85 м. Габари- 
ти тамбур!в - не менше, як 1.6 х 1.8 м, ширина загальних коридор!в - не 
менше, н!ж 1.8 м. М!н!мапьн! розм!ри каб!н пасажирських л!фт!в для об- 
слуговування !нвал!д!в сл!д приймати 1.1 х 1.2 м. Трибуни у спортивному 
комплекс! повинн! бути доступними, здеб!льшого можуть бути т!льки спе- 
щ'ально призначен! м!сця розм!ром не менше, н!ж 1.5 х 0.9 м.

Пауков! досл!дження у галуз! реаб!л!тац!йних центр!в з використан- 
ням 1потерап!Т для д!тей-!нвал!д!в мають колосапьне значения не т!льки у 
галуз! арх!тектури, але ! базуються на значущ!й соц!альн!й концепц!У. Не- 
обх!дна розробка нових науково-методичних вказ!вок проектування под!б- 
них об’ект!в, що потребуе сум!сноТ прац! науковц!в у галуз! медицини та 
арх1тектури. При проектуванн! центр!в !потерап!У велике значения мае за- 
стосування загальних типолог!чних принцип!в побудови складу прим!щень 
i ix арх!тектурно-планувальноТ орган!зац!1‘. При цьому великий вплив ма
ють фактори, пов’язан! з експлуатац!ею к!нноТ бази, з! специф!кою викори-

56* 443



При цьому великий вплив мають фактори, пов’язан! з eKcrmyaxauiero к1нно1 
бази, 3i cпeцифiкoю використання pea6uiiTauiiiHoro центру маломоб1льною 
групою населения, а також психолопчиими особливостями д1тей, що 
проходять реаб1л1тац1ю. При цьому необхщний ергоном1чний п1дх1д до 
створення BHyrpiuiHboro i зовн1шнього середовища за умови 
безперешкодиого доступу до Bcix буд1вель i споруд комплексу: 
влаштування пандус!в, вертикальних пiдiймaчiв та лiфтiв тощо.
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